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 سودابه فضایلی 
کند، آب است. اگر هر یک از چهار عنصر  منعکس می  تاباند و چون آینه آن را  یک که واقعیت را بازمی از میان چهار عنصر، آن 

توان در سه مضمون اصلی خالصه  وابسته بدانیم، آب معرفت است. معانی نمادین آب را می ای از سلوک درونی را به مرحله 
باره. این سه مضمون در قدیمی حیات، وسیله کرد: چشمه  شوند و ترکیبات ها متالقی می ترین سنت ی تزکیه و مرکز زندگی دو

 دهند.حال هماهنگ را شکل می تخیلی گوناگون و در عین 
  

خوردن در آب موّلد است و موجب باززایی. آب در آِن  کننده دارد، و به همراه آن قدرتی رستگار کننده. غوطه یه تزک  آب فضیلتی 
 واحد هم مرگ است و هم زندگی.

  
باره است است. آب حیات، در ظلمات مکشوف می  باره زنده می و آب نماد زندگی دو ی کهف آن ماهی کند. در سوره شود و دو

باره زنده می ریا پرتاب شده بود، وقتی در آب غوطه می که در ملتقای دو د ی  شود. مضمون غوطه خوردن در چشمه خورد دو
انگارد که آب این اقیانوس جوهر الهی است؛  جاودانگی مضمونی عرفانی دارد. موالنا نماد بنیاد ملکوتی جهان را اقیانوسی می 

 واج، مخلوقات آن هستند کند و ام این جوهر الهی است که تمامی خلقت را لبریز می 
  

دهد. غوطه وری در آب  ای جدید قرار می آب که خود پاک است، نماد پاک کردن غبار زمان است، زیرا موجود را در مرحله 
 شود. قابل قیاس است با در قبر نهادن مسیح. او پس از هبوط در اعماق زمین، دیگر بار زنده می 

  
ی نعمت، بل  تنها نشانه وداها آب را نه  دانند.  زندگی، مرگ، عقل، پاکی و عصمت می  یهای مقدس نیز آب را نشانه تمام کتاب 

 داند: ی جاودانگی نیز می نشانه 
  

 آه ای آب زالل، که بر نعمت سلطانی 
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 داری جا و جاودانگی را پاس می که طلب به 
  

 و که سلطان غنایی 
  

 که همراه است با سعادتی نیک. 
  

گرفته از آب توصیف  داند و در واقع عقل و حکمت را نشأتو برخاسته از حکمت الهی می  موهبت الهی و عهد عتیق، آب را 
کند و در آن  خورده که دانش از آن نشت می کند. در حکمت سلیمان آمده: انساِن فاقد حکمت قلبش به گلدانی ماند ترک می 

 (. 21: 14ماند)نمی 
  

یی نشانه  دی است، و از سوی دیگر نماد زندگی معنوی و ذات خداوندی: کسی که از آبی که  ی زندگی مادر اناجیل آب از سو
ی آبی گردد که تا حیات جاودانی  دهم در او چشمه دهم بنوشد، ابدًا تشنه نخواهد شد، بلکه آن آبی که به او می من به او می 

 من جاودانگی است.توان به حکمت الهی تعبیر کرد که ضا( عدم تشنگی را فقط می 4جوشد )یوحنا،می 
  
ی آسمانی  ها نماد بلیه های الهی هستند؛ خشم آبی آزمون های مرگ، نشانه تواند نماد مرگ باشد. آبچنانکه آمد آب می  

توان دنبال کرد. به مثل  است. این گذر از رحمت به خشم و نفرت را در خدایان و خدایبانوان آب در اساطیر جهان می 
ها است؛ پسرش  و مظهر آب در اساطیر یونان است، او دور دنیا را فراگرفته؛ و پدر تمام رودخانه  اوکئانوس)اوقیانوس( خدا 

شود به  کند، وقتی خشمگین می هزار رود حکومت می ی یونان، خدایی که بر بیش از سه آخلوئوس، مظهر بزرگترین رودخانه 
یند ، آنها را  و اگر نومفاها در دعا به او توسل   آید. خشِم این خدا سهمگین است،صورت اژدها یا گاوی خشمگین درمی  نجو

افتادگی است. دختران دهشتبار آخلوئوس،  کند، چراکه باالترین غضب، خشکی و خشک ای خشک می تبدیل به جزیره 
یی خود دریانوردان را می سیرنه فتند و آنها را  فری ها، خدایبانوانی بودند به صورت پرندگانی عظیم با سر انسان، آنان با آواز جادو

بردند، تا اشتهای پدر خود را سیر کنند. اینجاست که آب این مظهر رحمت و زندگی، وجه خشم و مرگ خود را  به قعر دریا می 
اند، اما در  صورت جبار و اغواگر نموده شده ها، این خدایبانوان آب به ی یونانی، سیرنه دهد. هرچند که در این اسطوره نشان می 

 واِن آب، عمدتًا وجه رحمت غالب است.دیگر خدایبان 
  

پا  ارجمندترین خدایبانوی آب  یسوَرآناهیتا است، این خدایبانو با تباری ایرانی، در سراسر خاورمیانه و حتی ارو ها اردو
یی  مقام او هستند و وظایفی مشابه او را بر عهده دارند. آناهیتا شکل فارسی باستان از نام ایزد هایی دارد، که هم همذات بانو

یسوَرآناهیتا خوانده می تر و کامل ایرانی است، که در شکل قدیم بت، برکت و  تر خود، اردو شود. اردوی، به معنای نمناکی و رطو
ی  ی سوَر به معنی جلیل، و واژه یشت فقط به عنوان صفت خاص این ایزدبانوآمده است، کلمه حاصلخیزی است و در آبان 

 آناهیتا به معنی پاک است.



  
ی آن به گستردگی تمام آبهای زمین از فراز  آب این رود مینوی است و پهنه  از طرفی اردوی، نام رودی اساطیری نیز هست که   

ریزد، اردوی  کرت)اسم پهلوی اقیانوسی که در اوستا َوئوروَکش ضبط شده( می ی البرز( به دریای فراخ کوه ُهَکر)بلندترین قله 
ای ن است، از اردوی هزار رود و دریا منشعب است و هریک از این رودها و دریاها به اندازه در زمستان و تابستان یکسان روا 

تواند بپیماید. یکی از رودهای منشعب از  بلند و پهناور است که شهسواری تندرو، در مدت چهل روز، طول و دور آن را می 
یک از این رودها و دریاها، قصری هزارستون با هزار  تواند سراسر هفت کشور روی زمین را سیراب کند. در کنار هراردوی می 

 دریچه برای آناهیتا برپا گشته و در هر قصر در باالی ایوانی، بستری پاکیزه و معطر برای آناهیتا گسترده است...
  

یسوراناهیتا یگانه اسم خاص اوستایی است که از سه صفت ترکیب یافته. نام اوستایی این چهره فارسی میانه  ی کیهانی در اردو
یسوَرآناهید، و در فارسی امروز ناهید است. به ارمنی آناهیت یا آناهید. در بندهشن، دو نیمه  یسوَرآناهیتا، گاه  اردو ی نام اردو

یسوَربه نشانه  رود، که  کار می به  مستقل از دیگری  ی ونوس آمده است. آِب تمام ی ستاره ها و آناهیتا)ناهید( به نشانه ی آباردو
یسوَرسرچشمه ها و دریاها  چهدریا اند. در فصول دیگر کتاب بندهشن، دو  در آمدهاند، و ستارگان، از دل آناهیتا به گرفته  از اردو
یسوَر و آناهیتا به واژه   ها.پیوسته آمده، زیراکه هردو یکی هستند و مادرآب هم ی اردو

  
یک  های بیست ه پنجمین یشت از یشت شود کیشت دیده می حضور آناهیتا در اوستا عمدتًا در آبان  ی اوستا است. کیفیت  گانهو

ی رود در یشت پنجم اشاره شده اما در بندهشن )قرن یازده یا دوازدهم( بسط یافته در هردو متن آناهیتا نه تنها  کیهانی واژه 
یند:متن در باب این اسطوره می  ی جهانی، و نام خود این رودخانه بوده. هردوای از رودخانه ایزدبانوی آب، بلکه نام چشمه   گو

  
یسوَرآناهیتا خلق کرد و سعادت برای تمام کشورها ایجاد کرد. این چشمه بر  از چشمه  های جهان را اهورا مزدا »تمام آب ی اردو

یج واقع بود، اولین  ان چرخید ؛ َهَربرزئیتی در مرکزایری کوه َهَر َبرزئیتی)البرز یا َهرَبرز( یا کوه بلند بود، و پیرامون آن می قله  و
های  ی زرین به طرف کوه ُهکر)بلند(، از قله وجود آورد. آب، گرم و شفاف از میان صدهزار ترعه زمین خشکی که مزدا به 

یس)نام دریاچهی آن کوه دریاچهشد. بر قله َهَربرزئیتی جاری می  ریخت، و در  ای( قرار داشت ، که آب گرم در آن می ی اورو
ی بزرگ  شد. در این ترعه، که به بلندای هزار مرد بود، یک جرعه از چشمهین دیگر کاماًل تصفیه می ی زر یک ترعه 

یسوَرآناهیتا بر کل زمین، بارانی ریز می  شدند. زدود و تمام مخلوقات مزدا از آن سرشار می می  پاشید ، که خشکی هوا را اردو
ریخت که زمین در آن قرار داشت، و از آنجا به تمام دریاها و  کرت( می ی دیگر به دریای بزرگ وئَوروکَش)فراخ جرعه

 کرد.« ریخت و آنها را تصفیه می های دنیا می اقیانوس 
  

های پیاپی، بخشی از عقاید  های مدید و نسل کرد تا مدتآمد و زمین را سیراب می ی رودی که از کوه َهَربرزئیتی فرود می افسانه
یج بود. ی ساکنان ایران زنده   و

  



یسوَرآناهیتا عمدتًا در یشت  ها یشت است و سرودی است برای آب پنجم آمده که موسوم به آبان  چنانکه آمد نام و وظایف اردو
بی حفظ شده. در ضمن یسنه، هات  در اوستا، و یکی از سرودهای عبادی بلندی است که به  های نیک!  : با مطلع ای آب 65خو

یسورنیایش، که یکی از  دی است که در ستایش آب است. همچنین آبان ای بهترین آفریدگان مزدا، سومین سرو نیایش، یا اردو
های ها است، و از هات ی خورشید، مهر ، ماه، آب، آتش است، نیز در ستایش آناهیتا و ستایش آبهای پنجگانه نیایش

 یشت است.نخستین آبان 
  

های مقدس تقدیم  که به زمین و آب  38تاها سروده شده. یسنه هاتزمان یا کمی بعد از گاتر آبان یشت احتمااًل همبخش قدیم 
شود(، نیز از نظر ساختار  را شامل می 41یتا یسنه  35ی هائتی، یا هفت »ها« )یا هفت باب که از یسنهشده و بخشی از هپتنگ 

 زبانی به قدمت گاتاها است.
  

مقایسه شده بودند و در واقع آب نماد عقل بود؛ ارتباط میان آب و  چنانکه دیدیم در وداها، عهد عتیق و جدید آب و عقل با هم 
بدان و پیروان باید برای یافتن  عقل را در آبان یشت نیز می  یی است که مو یسوَرآناهیتا، ایزدبانو بینیم، چراکه در اینجا اردو

  کنند. بصیرت و دانش به درگاه او دعا  
  

بیت آناهیتا در غرب ایران  مشخصًا بیش از شرق ایران است، که دلیل بر اصلیت او از غرب ایران است. در زبان باستانی  محبو
رود این ایزدبانو  غرب ایران، که قبل از ظهور دین زرتشت در غرب ایران رواج داشته، وجود آناهیتا گواهی شده است. گمان می 

اهیتی همذات با ایشتار شده است. احتمااًل ستایش هخامنشیان دردینی ایرانی/عیالمی، آناهیتی نام داشته، و احتمااًل همین آن
تقریب اثبات شده که آناهیتا از جمله  نسبت به آناهیتی در قبوالندن آناهیتا در هرم خدایان دین زرتشت موثر بوده. این نظریه به 

فته شده است. به هرحال  زرتشت بوده، و در زمان سلطنت اردشیر اول هخامنشی، در دین زرتشت پذیر-خدایان دین پیشا
شود، باعث شهرت این پادشاه  ارتباط نزدیک اردشیر هخامنشی با آناهیتا که از ساختن معابد آناهیتا توسط اردشیر مشخص می 

شود که نام آناهیتا درست بعد از نام اهورمزدا و قبل از  ی اودیده می نگاره در میان زرتشتیان شد. ایمان اردشیر به آناهیتا در سنگ 
جستند. نام میترا آمده است. این عمل را قبل از او هیچ شاه هخامنشی انجام نداده بود، آنها فقط به نام اهورامزدا توسل می 

بیت تام تثلیث اهورامزدا، آناهیتا، میترا در دوره  ی ساسانیان نیز ادامه یافت و در غرب ایران تثلیث اهورمزدا، آناهیتا و مهر محبو
 اکنون عرفان غرب ایران در ارتباط با آن است.ی هماگونه داشت، که به 

  
ها، حاصلخیزی، فراوانی، برکت، باروری، ازدواج، عشق، خاتون زنان، مادری، تولد و  زرتشتی آب-آناهیتا، این ایزدبانوی پیشا

شد، ظاهرًا در  نیایش می  پیروزی، سرانجام به هرم ایزدان زرتشتی پیوست. تثلیث اهورامزدا/مهر/آناهیتا که در زمان هخامنشیان 
ها پذیرفته  دین عمومی و احتمااًل دین رسمی تبدیل شد. پس از دین زرتشت، آناهیتا به عنوان نگهبان روح آب زمان پارتیان به

یی است که در دین زرتشتی سرودی به او تعلق گرفت، و از طرف اهورامزدا مأموریت یافت، تا مراقب   شد. آناهیتا تنها ایزدبانو
پذیرفت که شرایط سخت جسمانی و روحی را در  مخلوق باشد. او فقط َزور)نذر و نیاز مایع مثل آب و شیر( کسانی را می کل 



کردند: از این َزوِر من، َهِرَت]نوعی بیماری ناشناخته[، تبدار، نارساتن، َسچی]نوعی بیماری  او رعایت می عبادت و توسل به 
یش]نوعی بیماری ناشناخ  تن نباید  سراید، و پیِس جداکرده ته[، زن ناپارسایی که گاهان نمی ناشناخته[، کسو

یسوَرآناهیتا پرسید، ای  روز َزورها را می ( او در ساعات خاصی از شبانه 92یشت،بنوشد)آبان  پذیرفت: زرتشت از اردو
پرستان و ُدوروندان، آنها را پس از فر یسوَرآناهیتا! آن َزورهای ترا چه خواهد شد اگر دیو ورفتن خورشید، برای تو نیاز  اردو

 ( 94یشت،کنند)آبان 
  

کردند. مغان متون مقدس خود را در زمان اجتماع  آناهیتا ایزدبانوی کرامات و مغیبات نیز بود، و مغان خدمت او را می 
خورشیدی به  کردند.، مراسم تقدیس آناهیتا در روز دهم هرماه و در هشتمین ماه سال ستایشگران به آناهیتای مقدس تقدیم می 

 شد.نام جشن آبانگان برگزار می 
  

یسوَرآناهیتا به پیکر دوشیزه  هایی  باال، آزاده ، نژاده، بزرگوار، موزه ای زیبا، برومند، ُبرزمند، کمر بر میان بسته، راست آنگاه اردو
سان که بود، به  ها را بدان ر رشته زرین در پا و به زیورهای بسیار آراسته، روانه شد. یک رشته از آب را از رفتن بازداشت و دیگ

یُتنگوهیتی]نام رودی[ نیک پدید آورد)آبان رفتن رها کرد و گذرگاهی خشک از یک کرانه به دیگر کرانه   (. 78،یشت ی و
  

خواندند.، این  پاشیدند، و مناجات می ای آب خالص بر معبدش می تقدیس آب در آیین او شکل گرفت: پرستندگانش جرعه 
شده. اغلب معابد او که باقی  ی اصلی غسل تعمید مسیحیان پنداشتهشد، ریشه جا آورده می مورد ایشتار نیز به آیین که در 

پاکی آب و باکرگی است،  اند با آب ارتباط دارند)مثاًل آبشارهای کنار پیرسبز و نارکی( آناهیتا به معنای پاک و منزه، نشانه مانده
یی مستقل و نیرومند ، که برای ا کند و  ی مردان را پاک می ی همه قتدارش متکی به هیچ مردی نیست: اوست که تخمه بانو

 (2یشت ی زنان را برای زایش بپاالید )آبان زهدان همه 
  

برای دستیابی بر اسبان تکاور و  -آن دلیران -شود: ارتشتاران دعایی در ستایش او برای افزایش برکت و رحمت خوانده می 
یی و فّر باید از برتری  برای دستیابی بر دانش و ورجاوندی و پیروزی و   - آن پرورشگران روان -تو یاری خواهند. آُتربانان  جو

خدایی ی شوهر، سرور و خانه (از تو باید دوشیزگان کوشا و شایسته 86یشت برتری آهوره آفریده، باید از تو یاوری خواهند)آبان 
یی ز- به هنگام زایمان -دلیر خواهند. از تو باید زنان جوان  یسوَرآناهیتا-ایشی خوب خواهند. تو جای که اینهمه را به -تو ای اردو

 ( 87یشت،توانی آورد)آبان 
  

از این آیات پیداست که او ایزدبانوی تولد نوزادان و ازدواج مقدس بود. در بابل، دختران بکارت خود را در معابد آناهیتا به او  
یر می کردند. آناهیتای باکره را با شالی زری تقدیم می  کردند. کبوتر)نماد عشق( و  ن بر دوش، و تاجی از الماس بر سرتصو

یای ارتباط او با ایزد مهر( پرندگان مقدس او هستند، و گاو و گوسفند،   طاووس)نمادی خورشیدی، به خاطر چتر ُدمش، گو
د، و از اینرو در مراسم قربانی برای  حیوانات خاص او، که یکی نماد میترا و دیگری نماد مسیح و هردو در ارتباط با آناهیتا هستن



های سبز،  شدند و این مراسم قربانی بعدها به ادیان ابراهیمی رسید. در زمان مراسم قربانی، به آناهیتا، شاخه او استفاده می 
از گوشت گاو با نوشیدنی هوم صرف   شد. در مراسم پرستش او، غذای متبرک گاوهای سفید، اسب و گوسفند تقدیم می 

بز را هوم  ی ریش خانواده گیاهان هم ی هریرود]بلوچستان[ تمام دره  شد، زیرا در بز نیز می شد. هوم احتمااًل شامل گیاه ریش می 
ی یک نوشیدنی آیینی، حاوی  زرتشتی در ترکمنستان، بقایای تخمیر شده -خوانند. در زمان حفاری یک معبد پیشایا هوما می 

شد، تا ارواح  ی زرتشتیان، سرودی در اوستا در تقدیس و تبریک هوم تالوت می الوه، در دوره عدست آمده. به بز، به گیاه ریش 
 خبیث را براند، و نیکی را مستولی کند.

  
های خاص او در قرن چهارم قبل از میالد پاگرفت. قدیمترین، و روشنترین ارجاع  پرستیدن شمایل آناهیتا در آیین او در صومعه  

که عقیده   ی آناهیتا از برسوس محقق و منجم و کشیش بابلی در قرن سوم ق.م. است پرستانه مایل تاریخمند به آیین ش
روز  ی آناهیتا را ساخت و آنها را در بسیاری از شهرهای مهم جهان آن اردشیر دوم هخامنشی اولین کسی بود که مجسمه  داشت  

یری از  قرار داد از جمله بابل، شوش، هگمتانه، تخت جمشید، دمشق و سا ردیس. و به ادعای برسوس، ایرانیان هیچ تصو
یر و  شناختند، چنانکه هرودوتوس نیز در مورد ایرانیان آناهیتا تا آن زمان نمی  گفته که آنها عادت به ساختن مجسمه و تصو

پرست را  شمایل  هایمحراب نداشتند زیرا برخالف یونانیان، آنها باور نداشتند که خدایان به شکل انسان هستند. این آیین
ها ق.م. در زمان هخامنشیان، این آیین330به اواخر قرن پنجم ق.م. یا اوایل قرن چهارم ق.م. دانست. حدود   توان متعلق  می 

شکنی که در  پرستی آناهیتا توسط جنبش شمایل در آسیای صغیر و بحرالروم شرقی و ارمنستان نیز رواج یافت. اما ظاهرًا شمایل 
 شکل گرفته بود، سرکوب شد.زمان ساسانیان 

  
اند، آناهیتا نیز از آن  اند و موجودیتی تاریخی یافته از مرز باریک میان اسطوره و تاریخ گذر کرده  اغلب خدایان و خدایبانوان 

یی جمله است در مرحله  هر،  اش مادر سوشیانت م ی تاریخی اش همواره همراه ایزد مهر و اهورامزدا بود، و در مرحله ی خدایبانو
در عرفان غرب ایران نیز وجود دارد و هفت ملک مقرب از عالم ذّر، هربار در قالبی   موعود ایزد مهر و همذات او. این باور 

بشر این مالئک هستند. در مورد مهر پیامبر نیز  -کنند و اصطالحًا ذاتشوند و انجام وظیفه می انسانی بر روی زمین ظاهر می 
اند. مادر سوشیانت مهر، آناهیتای باکره، وقتی سرخود  بشرایزد مهر شناخته- وشیانت مهر را ذاتهمین نظریه پذیرفته شده و س

عنوان مادرسوشیانت مهر  شست، بار گرفت و مهر)میترا( را زایید. در آیین مهر، آناهیتا به ی هامون)کانفسه( می را در آب دریاچه 
امپراطوری رم پذیرفته شد، نقش آناهیتا حذف گردید، در حالیکه چنین  لحاظ شده، با اینهمه گفته شده که وقتی آیین میترا در 

ی میترا، به مقام "پوشیده" در آمد. این هفت صحابه یا مقام مهر عبارت بودند از:  نیست بلکه او به صورت یکی از هفت صحابه 
(؛  Heliodromusد)( ؛پیک خورشیperse(؛ پارسی) Leo(؛ شیر) miles(؛ سرباز)Cryphios(؛ پوشیده)Cornixکالغ)

تن« که یاران سلطان سهاک)بزرگ عارف قرن هفتم هجری( بودند، با یاران مهر  (. در عرفان غرب ایران نیز، »هفت Paterپدر)
ی سلطان  اند. از این میان همذات ایزد بانو آناهیتا، و پوشیده در دین مهری، پیر رزبار نام دارد که مادر باکره پنداری شدههمذات

 ه است. سهاک بود
  



است.  ها و رودها متمرکز بوده های مذهبی مربوط به آناهیتا یا دیگر خدایبانوان آب، مرجحًا پیرامون چشمهدر واقع تمامی آیین 
شدند. این تقدیس تنها به رحمت و شفابخشی آب منوط  کننده از برای آب قایل می و مومنان همواره ارزشی مقدس و مقدس

ی رود سن، در  دلیل نیست که در سرچشمه دا یا خدایبانوی آب در آغاز خلقت نیز ارتباط داشت. بی شد، بلکه به حضور خ نمی 
ها ، روح الوهی  شمال غربی دیژون)بورگاندی(، معبدی شفابخش متعلق به سکوانا بود. سکوانا خدایبانوی غالیایی/رومی آب

یر می صورت زن جوانی که تمام بدنش با پارچه پو رود سن بود. او را به  کردند،  شیده شده بود و نیمتاجی بر سر داشت تصو
های بدن از جنس چوب، سنگ یا مفرغ پیدا  ی کنار معبد او اندامای از »پوشیده« در دین میترا بود، در چشمه چون سکوانا جلوه 

ارتباط او با میترا   یی توسل به او برای شفابخشی بود و طلسماتی به شکل چرخ خورشید)سواستیکه( که نشانه شده که نشانه 
شد،  آب برگزار می -های میترایی آتشبود، زیرا دین میترا قبل از مسیحیت، مذهب رسمی آن خطه بود. در معبد سکوانا جشن

 راندند تا زمین را برای حاصلخیزی تقدیس کنند.طرف رودخانه می های مشتعل را از باالی تپه به که طی آن چرخ 
  
گناه و معصوم است، ومفهوم نام او به معنای پاک  یتا: آنا، دو نفی و هیتا، آهو، گناه: به معنای پاک، بی ی آناهدانیم که واژه می  

پنداری ناشی از وجود میترا است که او را  : صفت حضرت مریم شد. این همذاتàmomo،یو)immaculatamونیالوده)ال: 
 دنیا آورده، همذات حضرت مریم.و باکره او را به پندارند و آناهیتا که مادر میترا بوده، همذات حضرت مسیح می 

  
یی است با وظایف گوناگون، از جمله  ی رودها، روزی رساننده و  کنندهها و روان ی چشمه پرآب کننده آناهیتا ایزدبانو

یان و سلحشوران، کاهنه  دهنده، پشتیبان مادران و دوشیزگان، شفابخش، سلطنت بخش،  برکت  مغان  ای که به حامی جنگجو
 پاید.ها را می کند، و سفرهای شمنعقل عطا می 

  
وجه دیگر او را   منظور شده و  بینیم در آناهیتا جز صفاتی که در باال اشاره شد، مقام خدایبانوی جنگ نیز برایش  چنانکه می 

یس دهد، آیا در این مقام او بخش نمادهای مرگ و بالی آسمانی را متجلی می شکل می  وَرآناهیتا وقتی در  کند؟ مفهوم اردو
( و یا  130یشت،ها در هوا بپیچد )آبان ها بخروشند و آوای تازیانه ها آمده که: در آن اسبان شیهه برکشند و گردونه وصف سالح 

یسوَرآناهیتا، ای نیک، ای تواناترین، مرا این کامیابی ارزانی  دهاک... آن دیو بسیار  دار که من بر اژی  پیروزی در جنگ:ای اردو
یان بوده است. داشتن مقام خدایبانوی  دهد که او ایزد آب ( نشان می 34یشت،وج...پیروز شوم)آبان در ها و حامی جنگجو

، خدایبانوی  کند از جمله آتنه و آرتمیس را. آتنه خدایبانوی باکرهاو می  جنگ، بسیاری از اساطیر دیگر جهان را همذات 
عادت شهر آتن را با حمایت از کشاورزی تأمین کرد، اختراع یوغ، خیش و  پیروزی در جنگ، حامی اسبان، مظهر خرد، او س

هم آمیختگی چندین ایزد بانو از خاستگاه شرقی به وجود  او از به  او منسوب است. در معرفی آرتمیس گفته شده که کش به شن
تا باعث بیماری و مرگ ناگهانی  توانست چون آناهیی عشق زئوس و لتو، می آمده است. آرتمیس خواهر همزاد آپولون، میوه 

ها به  کرد و برای باروری زنان و رمه بخشید، او نیز زایمان را سهل می ها را بهبود می شود، و چون آناهیتا شفابخش بود و بیماری 
 های مخصوص او آهو و گوزن بودند.شدند. آرتمیس مغرور به بکارت ابدی خود بود. حیوان او متوسل می 

  



پرسید چگونه است که اغلب زنان، خدایبانوی جنگ هستند، آیا این از آن جهت است که زن قدرت زایش دارد و  توان می 
یه  بالطبع   یض شده، و این امر خود دوسو بخشد، هرچند که این  ی منفی و مثبت نماد را جان می قدرت نابودگری نیز به او تفو

یان  ای که  از یشت پنجم، آناهیتا سوار بر گردونه 120افروزان. در هاتاند، نه پشتیبان جنگ خدایبانوان جنگ حامی جنگجو
          ها باران، برف، تگرگ و ژاله نام دارند.، که همه از آب هستند. شود، اسب کشند، دیده می چهار اسب آن را می 

  
باستان وجود دارند، مهمتر از همه ایشتار   اند، و در بسیاری از ادیان شده پنداری از میان دیگر خدایبانوانی که با آناهیتا همذات 

پنداری  ی همذاتهایی که بین آناهیتا و ایشتار وجود داشت مایه است. پس از پیروزی ایران بر بابل در قرن ششم ق.م. شباهت 
 النهرین گواه آن است. آنان شد و معابد آناهیتا در بین

  
النهرین است و قبل از این زمان برای ایزدبانوان ایرانی  رد، که لقبی خاص بینظاهرًا ایشتار بود که لقب بانو را برای آناهیتا آو 

ی پنداری بعضی خصوصیات جدید را مبادله کردند، شاید مقام ستاره گواهی نشده است. آناهیتا و ایشتار در این همذات 
ید:  ی عربی برای آناهیتا از ایشتار آمده باشد و شاید ارتباط آناهیتا با وونوس، زهره  نوس موجب شده بود که هرودوتوس بگو

ی ناهید( را از آشوریان و اعراب آموختند. اما در این سخن جای تردید  ایرانیان قربانی دادن برای این ایزدبانوی آسمانی)ستاره 
مبدل شد( از  ی انگور ای رز بود)که بعدًا به افشره ی هوم و شاخهی آب، افشره زَور، که پیاله - بسیار است، زیرا َزوریا آب

جا مانده و بعد در دین مسیح به صورت آب مقدس در کلیسا استفاده شده. در عهد باستان َزورهای خود  های دین مهری به آیین
غیر از َزور وچند قرص نان کوچک سفید بدون خمیرمایه  انداختند. بهی نزدیک می را به عشق آناهیتا در چاه منزل یا رودخانه 

شد، و  های دیگر)مَیزَد( که در باال ذکرشان آمد، فدیه و نیازی بودند که در مراسم دینی مصرف می قربانی )َدروَن( و همچنین 
یسوَرآناهیتا نذر می  های ترتیب نذری برای مقام و قبل از فتح بابل در میان ایرانیان مرسوم بود، بدین   شد، همه به عشق اردو

 عادی ندارد. مختلف آناهیتا، از جمله در مقام ستاره، استب 
  

پان زیبا رو، خدای گیاهان و  اما بازگردیم به ایشتار این خدایبانوی عشق و باروری، که با تموز نرد عشق باخت. تموز، چو
باره ی گوسفندان و گله کشاورزی و نگهبان رمه  ی تموز در زبان  اش نماد گردش ماه است )واژه ی گاوان، که مرگ و حیات دو

ی تموز به  مهر و آناهیتا است. مرگ هرساله  کند، وصلت ایندو یادآور ارتباط است( با ایشتار وصلت می عبرانی به معنای ماه 
شد زیرا هرساله به دنیای مردگان یاری ایشتار تأمین می او به زمین که به خشکی گیاهان دراثر گرمای زمین تعبیر شده و بازگشت  

شد و تموز به روی زمین رد، و از آنجاکه مظهر آب بود، خاک بارور می کرفت و ضمانت خروج تموز را از زیر زمین می می 
مردند گشت، به زندگی تعبیر شده است. این اسطوره مبتنی بر آیین خدایان باروری و حاصلخیزی بود، که در زمستان می برمی 

باره زنده می  های دایبانوی کشاورزی، و وابسته به آیین شدند. ایشتار یا عشترخدایبانوی آشوریان و بابلیان، ابتدا خ و در بهار دو
باره، و دیگر وظایفی که  - فصول بود و وظایفی چون خدا مادران بر عهده داشت، چون حاصلخیزی و باروری، عشق، زندگی دو

آن را   ای که هفت شیر نردانستند، و او را ایستاده در گردونهشناسیم، اما در ضمن او را خدایبانوی جنگ می در آناهیتا نیز می 
یر می می  گفته شده که مقام ایزدبانوی جنگ برای آناهیتا از ایشتار آمده،   کردند.  کشیدند و او کمانی به دست گرفته بود، تصو



یر را که دلیل بر مقام خدایبانوی جنگ برای ایشتار دانسته  اند،  اند، در مورد آناهیتا نیز ترسی کرده اما دیدیم که مشابه این تصو
بر دشمنِی   - نژادرنگ و یک یک  -بینیم: ]اوست که با چهار اسب بزرگ سپیدیشت برای آناهیتا می ی سوم آبان ده چنانکه در کر

چیره   -ها)شاهان مخالف دین مزدا( ستمکار ها)شاهان( و کرپ دیوان و مردمان ُدرَوند و جاودان و پریان َکوی  - ی دشمنان همه 
 ی جنگ هم بوده و این مقام را از ایشتار به ارث نبرده.شود.[ پس در واقع آناهیتا از ابتدا خدایبانو

  
ای از  از دیگر ایزدبانوان همذات آناهیتا، باید ازعنات آشوری/فنیقی، به معنی بانوی آسمان نام برد؛ این خدایبانوی جنگ، جامه

نوی کنعانی/فنیقی، خواهر  کرد؛ عنات ایزدباای در دست دیگر حمل می یوست پلنگ بر تن و گرزی به یک دست و سپر و نیزه 
که بر شیری ایستاده بود و  پرستیدند و او را در حالی ی بعل را همچون ایزدبانوی طبیعت، و ایزدبانوی جنگ و عشق می باکره

یر می  یر شد   کردند. بعدها در مصر به عنوان ایزدبانوی جنگ گلی در دست داشت، تصو ستایش شد، و با تبر، نیزه، و تاج تصو
بت نیز هست  در حالیک ه دو پر بوقلمون را در دست گرفته بود. احتمااًل آناهیتا همذات موکوسای اسالو، ایزدبانوی آب و رطو

پای اسالوی، به نام شده است. آناهیتا در یونان  های مختلف دیده شده، و تا قرن شانزدهم میالدی ستایش می که در سراسر ارو
اند  اند و به نام او خوانده شده شدهآناهیتا/آنایتیس در میان ستارگان، خداپنداری  270شد، با نام یونانی خود آنایتیس ستایش می 

ی رومی که در  ی یونانی از دوره . آیین آناهیتا/آنایتیس در سراسر آسیای صغیر و مدیترانه)بحرالروم( رواج داشت. یک نوشته 
یسد: ایزدبانوی بزرگ آنایتیس از َهَر آسیای صغیر پیدا شده، می  ای یونانی  آید. بر سکه  بلند ]َهَرکوهی در مشرق ایران[ می نو

پنداری  حک شده: آنایتیس آب مقدس. خود ایرانیان در عهد باستان آناهیتای محبوب خود را با آرتمیس ِافسس همذات 
ز دیگر  کردند. حتی دو ایرانی، شهروندی افتخاری افسس را دریافت کردند، تا خادم معبد آرتمیس افسس شوند. امی 

ودا از او نام برده  وتی است. او مظهر رود باستانی شمال غربی هند است، و در ریگ خدایبانوان همذات آناهیتا، خدایبانوَسرس 
یسندگان و شاعران بود و در کتابخانه شده و بهترین مادر، بهترین رودخانه و نیک  ها با تقدیم  ترین خدایبانو است، او حامی نو

باره است بر ارتباط آب و دانش و حکمت. ایش می گل و میوه و عود ست کیدی دو     شد، که تأ
  
آناهیتا با دیگر خدایبانوان، آفرودیته خدایبانوی عشق یونانی، و همذات ونوس رومی را از یاد نبریم، که از  پنداری در همذات 

 کف دریا متولد شد.
  

یتا شده بود.از جمله در زمان ارتخشتره)اردشیر اول پادشاه  معابد بسیار در گوشه و کنار ایران و جهان موقوف به آناه
ق.م( معابد بسیار در شوش، هگمتانه و بابل به افتخار او ساخته شد. یک اثر در شوش و یک اثر در هگمتانه  5هخامنشی()قرن 

ناهیتا به عنوان حامی خود توسل  از اردشیر دوم به جا مانده که در آن با خط میخی از آناهیتا و مهر یاد شده، شاه اردشیر دوم به آ
یژه در شوش غارت شد. در حجاری می  های  جست. همچنین معبدی در کنگاور به نام او بوده است. خزاین این معابد به و

(  293- 353نقش رستم ایزدبانو آناهیتا ایستاده با همان اوصافی که در آبان یشت آمده و در مقابل او شاهنشاه ساسانی نرسی)
بدکند. در طاق نگینی به عالمت اقتدار را از او دریافت می ایستاده و   یز توسط مؤ بدان  بستان، طاقی که تاجگذاری خسرو پرو مؤ

کردند و شهبانوان تحت نظر او بودند.  دهد با حمایت آناهیتا است، زیرا شاهان در معبد او تاجگذاری می را نشان می 



شده که منسوب به آناهیتا است، در این تندیس او با جواهر تزیین شده، با  ای متعلق به قرن اول ق.م در ترکیه پیدا مجسمه
یی جوان   گوشواره و گردنبند زرین، شبیه به توصیفاتی ساخته شده که از او در سرودهای زرتشتی   آمده، یعنی آناهیتا را چون بانو

ی درخشان در  پایین، یک خَورَنه، یا هاله در باالپوشی زرین با تاج بلندی دارای هشت شعاع و صد ستاره و سربندی رو به 
یر کرده است. گاه با جامهکه سبوی آبی در دست چپ و شکوفه حالی  ای ساخته شده از سی قطعه  ی اناری بر سینه دارد، تصو

یر می   شد تا عالمت ارتباطش با آب و باروری باشد. پوست توله سگ آبی)به روایتی ببر( تصو
  

بانو، دختر یزدگرد سوم شاه  ی اعراب، نیک های یزد آمده که در زمان حمله پیرسبز بر کوه  در اساطیر زرتشتی در مورد 
ی اعراب، به سالمت به باالی  زده های یزد گریخت، و با استعانت از اهورامزدا، جلوی چشمان شگفت به سمت کوه  ساسانی،  

شود، که به معنی چکه  شد، چکچکو نیز خوانده می جوسنگی عظیم می ای از تختهها برده شد. این محل که در آن چشمه کوه 
 ای زرتشتی بر آن بنا شده است.چکه است. معبد آن در ابتدا وقف آناهیتا بوده، و بعدها آتشکده 

  
شود. این  ی قصر راهی به معبد آناهیتا منتهی می های باستانی قصر و معبدی وجود دارد. نزدیک مجموعه در بیشاپور، خرابه 

 رساند.ی شاپور به اطراف معبد می ای ساخته شد، که آب را از رودخانه ق.م( روی ترعه 359تا404دشیر دوم) قصر توسط ار 
  

ی تاریخنگاران قدیم، معابد کاخی وسیع، به اقطار  برند. به گفته منابع یونانی از معبدی متعلق به آناهیتا در هگمتانه نام می 
های نقره و طال پوشیده شده بود. کف  شده بود. تمام سطوح از ورقه ساخته   هزار متری بود که از چوب سرو و سدر هشت -هفت 

یند اسکندر مقدونی انتظار  ای مفروش بود، و تمام نمای ساختمان از آجرهای نقره زمین از آجرهای نقره  ای ساخته شده بود. گو
ر هگمتانه درگذشت، اسکندر از خشم آناهیتای شفابخش دوستش هفایستیون را شفا دهد اما چون او شفا نیافت و د داشت  

یران کرد. معبد در زمان سلطنت آنتیگونوس)335معبد آناهیتا را در  - 280ق.م( و سلوکوس نیکاتور)325-301ق.م. و
 ق.م( تاراج شد.312

  
 بی شهربانو در شهر ری)راگا( وقف آناهیتا بوده.احتمال دارد که زیارتگاه بی 
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