
   262ـ237: 1397تابستان ، 2، شمارة 10، دورة فرهنگ و هنرزن در 
DOI: 10.22059/jwica.2018.251689.1021  

  

  
  مظاهر و كاركردهاي آناهيتا، الهة زن در ايران باستان

ظروف زرين و سيمين ساساني حاوي هاي  مايه مطالعة نقش(
 )نقش اين الهه

 4، فريبرز طهماسبي3، سعيد ستارنژاد2اقدم ، اسماعيل معروفي*1حبيب شهبازي شيران

 چكيده
مختلفـي از   هـاي  ها و ديدگاه انديشه  ةدهند تاريخي، انعكاس ادوارهنر فلزكاري، در طول  همچون ،آثار هنري ايران

ي دورة ساساني، كـه از نظـر تعـدد و    در اين ميان آثار فلزو  بوده يآييني و مذهب جمله مسائل سياسي، اقتصادي،
. شـوند  نظيرند، بهترين نمايندة انتقال باورها و تفكرات جامعة عصر خود محسـوب مـي   تنوع نقوش در نوع خود بي

،  ورة ساسـاني يكي از عناصر پرتكرار تزيين، از لحاظ نقوش به تصوير كشيده شده روي ظـروف زريـن و سـيمين د   
در ظـروف ايـن دوره، آناهيتـا بـه صـورت زنـي       . نقش زنان يا اگر تيزبينانه اشاره شود، نقش ايزدبانوي آناهيتاست

... اندام، به همراه نقوشي فرعي همچون نيلوفر، سگ، ماهي، عقاب، انار، نوزاد، انگور، سبوي آب و برهنه و خوش نيمه
كند اشياي موجود در دستان اين الهه و نقوش  گرفته اثبات مي هاي انجام مطالعات و بررسي. به تصوير درآمده است

نمايش او به نـوعي اوصـاف، مظـاهر و كاركردهـاي وي را نمايـانگر        گياهي، انساني و حيواني قرارگرفته در صحنة
نرمنـدان  توان گفت كه ه به طور كامل در مورد آن سخن به ميان آمده و بر همين اساس مي اوستاكند كه در  مي

  .اند اي و مذهبي زمان خود به انتخاب اين نقوش پرداخته دورة ساساني با آگاهي كامل از باورهاي اسطوره
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  مقدمه
هنري فلزي در تجـارت   يتوليد و ساخت اشيا، با به قدرت رسيدن ساسانياندر دوران تاريخي، 

هـاي قبـل از    نهايت بـا نفـوذ بخشـي از طـرح    درايران، يونان و روم رونق فراواني را به بار آورد و 
سـبك   هـاي هنـري روم و يونـان،    از سبك هاييساساني ايران در هنر اين دوره و همچنين نفوذ

نكه از شرق و غـرب  داند؛ يعني با اي گريشمن هنر ساساني را هنر تركيبي مي .ساساني متولد شد
تأثير پذيرفته بود، در بوتة مليت ايراني گداخته و با يك برنامة سياسي، با هدف بازگرفتن اعتبار 

هنرمنـدان  ]. 134، ص33[و افتخار گذشتة هخامنشيان، بار ديگر بـه شـكل هنـر ملـي درآمـد      
بزرگـان تـزيين   تنة پادشاهان، اعضـاي خانـدان شـاهي و     ساساني در ابتدا ظروف را با تصوير نيم

شان  زادگان و خانواده در سدة چهارم و پنجم ميالدي، تصاويري از اعضاي طبقة نجيب. كردند مي
هاي ششم و هفتم مضامين ديونيسيكي، با تأثيرپـذيري از غـرب، معمـول     متداول شد و در سده

اين دوره هنر فلزكاران   ماية شد و تصاوير زنان رقصنده، نوازندگان و مراسم شادي و جشن دست
بايد گفت ظروف نقرة ساسانيان اغلب با موضـوعات  ]. 721، ص61؛ 75ـ72، ص 50[قرار گرفت 

يارشـاطر نقـوش   ]. 33، ص32[انـد   انساني، كه مفاهيم سياسي يا مـذهبي دارنـد، تـزيين شـده    
هـاي نقـرة ابريـق و     بشـقاب : كنـد  تزييني فلزات عصر ساساني را به چهار گروه اصلي تقسيم مي

اي كوچـك بـا صـحنة رويـدادهاي      هاي نيمكره هاي زنان، كاسه آراسته به انواع پيكره هاي بطري
ها نقـش   روزمرة زندگي و ظروفي كه نقوش حيوانات و گياهان با تزيينات آرايشي گوناگون بر آن

در ظروف ساساني، عالوه بر استفاده از نقوش تزييني به منظـور بيـان   ]. 660، ص48[شده است 
هاي اين نقوش نيز توجه شده  كارگيري نمادها و نشانه به كاربرد سمبليك و بهقدرت و شجاعت، 

  .كه عناصر به تصوير كشيده شده در كنار نقش آناهيتا از آن جمله است
شامل موضوعات مختلفي است كـه همگـي در    اوستا خردهيشت پنج و آبان نيايش در بخش 

سـور آناهيتاسـت كـه بـه نـوعي بـه        ويهاي ارد ارتباط با توصيف، پرستش، ستايش و درخواست
  :مظاهر و كاركردهاي وي اشاره دارد؛ از آن جمله

كه بخشندة درمان است و پرهيزدهنده از ديوها، اهوراكيش و  سور آناهيتا را بستاي، آن اردوي
فزايندة غله است و فزايندة رمه، فزايندة خواسته است و فزايندة . سزاوار ستايش براي جهان مادي

كـيش   ستيز و اهورايي بخش، ديو گسترده، درمان] دامن[جا  ردويسور آناهيتا را كه در هماا. ملك
اوست كه تخمة . اوست اشوني كه جان افزايد و گله و رمه و دارايي و كشور را افزوني بخشد. است

بـاالي   آن درخشان. بپااليد] از آاليش[همة مردان را پاك كند و زهدان همة زنان را براي زايش 
هايي كه بر روي  هاي روان روز و شب چنان جاري است، مانند همة آب اندام را، كه مانند آب وشخ

زورمندي كه از كوه هوكر به درياي . جا بلندآوازه است اوست برومندي كه در همه. ندا زمين روان
در روي  هايي است كه او به بزرگي همة آب. آن دارندة هزار درياچه و هزار رود. ريزد فراخ كرت مي

از اين آب رودي به هفت اقليم و در زمستان و تابستان . زمين جاري است و با نيرويي فراوان، روان
. كنـد  ها را، نطفة مردان را، زهدان زنـان و شـير آنـان را پـاك مـي      او آب. شود يكسان جاري مي

گر شد و  لوهاي چهارگوش و زرين بر گوش ج اي برسم در دست و گوشواره سور آناهيتا شاخه اردوي



  239 ...مظاهر و كاركردهاي آناهيتا

هـايش را   تركيب خود داشت و كمربند به ميان بسته تـا سـينه   گردنبندي به گردن زيبا و خوش
گوش، كه جواهرات  سور آناهيتا بر تارك خويش تاجي زرين و هشت اردي. تركيبي دلنشين دهد

كسي . ته استاي در ميان گرف بسيار آن را دربرگرفته بود، نهاد و تاج زيبا را نوارهاي آراسته و حلقه
او بر دشمني همة ديوها، جادوگران، . نژاد است كه او را چهار اسب بزرگ و سپيد و همرنگ و هم

سواران دلير بايد از تو براي اسـبان  . شود ها چيره مي ها و كرپن پريان، فرمانروايان ستمكار، كوي
كنند، بايد از تو براي  تندرو خواهش كنند و نيز براي برتري جستن در فر و موبداني كه نيايش مي

دوشيزگان نازا بايد از تو براي زايش و داشتن همسري دلير . دانش، فره و پيروزي ياري بخواهند
خواهند  تو به آنان همة آنچه مي. ياري جويند و زنان بايد از تو براي زايش خوب كمك بخواهند

  ].137، ص5[خواهي داد، اي پاك، اي تواناترين 
هـا بـه تصـوير كشـيده      عنوان كرد كه در ظروفي كه تصاوير آناهيتا روي آنكلي، بايد  طور به

تـوان بـه گلـدان، كـوزه،      هاي مختلف نيز به كار گرفته شده كه از جملـه مـي   شده اشيا و سمبل
هاي كوچك، درخت انگور، سگ، انار و انگور، طاووس، عقاب، هالة نور، كبوتر،  كاسه، ميوه، شاخه

اشاره كرد كه اين نقوش يـا نمادهـا بـه نـوعي مفهـوم، مظهـر و       ... زاد وآالت موسيقي، اژدها، نو
ها اشاره شـده نشـان    به آن اوستاهويت شخصيت به تصوير كشيده شده، يعني آناهيتا، را كه در 

  :بينند در اين ارتباط، نگارندگان سؤاالت ذيل را پيش روي خود مي. دهند مي
ند و نمادشناسـي  ا يمين ساساني كدامنقوش مكمل نقش آناهيتا روي ظروف زرين و س .1

 ها چيست؟ آن
يـك از   نمادشناسي هريك از نقوش فرعي مكمل نقش آناهيتا در ظروف ساساني كدام .2

 كند؟ بدان اشاره شده، نمايانگر مي اوستاتوصيفات و كاركردهاي آناهيتا را، كه در 
نقوش فرعي روي  آيا هنرمند دورة ساساني با آگاهي كامل از اوصاف آناهيتا به انتخاب .3

 ظروف پرداخته است؟

  ها فرضيه
تـوان بـه نقـش سـگ، نيلـوفر، بـز        از عناصر فرعي در كنار نقش آناهيتا روي ظروف ساساني مي

اشـاره كـرد كـه هريـك معـاني و نمـادي       ... كوهي، انگور، انار، طاووس، عقاب، مرغان دريـايي و 
، نيلوفر نمـاد تولـد و زايـش، انـار     رساننده گري و ياري سگ نماد هدايت. مخصوص به خود دارند

نماد باروري، طاووس نماد گستردگي، عقاب نماد توانايي و زورمندي، انگور نماد باروري و زايش 
ها اشـاره   به آن اوستااست كه اين نمادها دقيقاً به نوعي همان اوصاف و مظاهر آناهيتا را، كه ... و

گفت كه هنرمندان دورة ساساني با آگاهي كامـل   توان بر اين اساس، مي. كنند دارد، نمايانگر مي
  .اند ها پرداخته به انتخاب نقوش و تصويرگري آن
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  روش و اهداف پژوهش
هـا و اطالعـات آن بـه     تحليلي و تاريخي و گـردآوري داده  ـ پژوهش حاضر، كه به شيوة توصيفي

ش الهة آناهيتـا  ظرف ساساني حاوي نق 23مايه روي  اي است، به بررسي اين نقش روش كتابخانه
اين پژوهش شامل مطالعه و بررسي ظروف زرين و سيمين ساسـاني دربرگيرنـدة   . پرداخته است

نقش آناهيتا يا زنان و واكاوي و نمادشناسي نقوش فرعي و مكمل نقـش آناهيتـا روي ظـروف و    
گرافي نگاري يا آيكونـو  اين مقاله بر آن است تا از طريق نمادشناسي، نگاره. روي دستان وي است

اثبات كند كه همة نقوش فرعـي قرارگرفتـه روي ظـروف داراي موتيـف الهـة آناهيتـا مظـاهر و        
اي و مـذهبي   دهند و هنرمند ساساني آگاهانـه از باورهـاي اسـطوره    كاركردهاي وي را نشان مي

تحليلـي و   ـ پژوهش حاضر بـه شـيوة توصـيفي   . زمان خود در انتخاب اين نقوش بهره برده است
  .اي است ها و اطالعات به روش كتابخانه گردآوري دادهتاريخي و 

  ظروف زرين و سيمين دورة ساساني حاوي نقش آناهيتا
ها نقش آناهيتا به كار گرفتـه شـده، ظـروف     وفور در تزيين آن آثار مهمي كه در دورة ساساني به

زيـادي را دنبـال    آناهيتا مفاهيم  ها به همراه الهة ند كه مجموع نقوش تزييني آنا زرين و سيمين
انـد؛ مـثالً اتينگهـاوزن     پژوهشگران آراي مختلفي را براي تفسير اين ظـروف ارائـه داده  . كنند مي
، دروتي شفرد به اين تصاوير مفهـوم  ]36ـ34، ص54[داند  ها را با ايزدبانوي آناهيتا مرتبط مي آن

كند، گريشـمن   ابد تفسير ميهاي مع ها و باكره مثابة كاهنه ها را به بخشد، رينگبوم آن مذهبي مي
هاي سلطنتي يا سرگرمي شاهانه بررسي كـرده اسـت و الـگ گرابـر نيـز       منزلة سمبل ها را به آن

معتقد است اين ظروف مضامين مذهبي ندارند، بلكه تصـاويري از زنـدگي مـادي را بـه نمـايش      
تلفي در ايـران  ظروف ساساني حاوي نقش آناهيتا يا زنان از نواحي مخ]. 61، ص55[آورند  درمي

بار ايـن ظـروف در مـوزة ارميتـاژ بـه نمـايش        براي اولين. اند دست آمده هاي مجاور به و سرزمين
. انـد  هاي شخصي دنيا پراكنـده  هاي جهان و كلكسيون درآمدند و در حال حاضر نيز در اكثر موزه

كه در اين مـوزه   يطور بيشترين ظروف حاوي نقش زنان يا آناهيتا در موزة ارميتاژ قرار گرفته؛ به
زن يـا تصـوير    موجود است كه با تصاوير زن فلـوت  ـ اعم از بشقاب، بطري و ابريق ـ اثر ساساني 6

در مجموعـة فريـر و   . اين الهه در حال رقص مذهبي و در پناه چنگال عقاب آراسته شـده اسـت  
نقـش زنـان    ساكلر، چهار اثر با اين مضمون و در موزة ايران باستان سه كاسـه و يـك بطـري بـا    

هـاي تـاك، روي    تناسب خود و در ميـان شـاخه   آناهيتا با اندام خوش. نوازنده و آناهيتا قرار دارد
بطري و بشقاب موزة كليولند نقش بسته و در موزة متروپليتن نيز همـين تصـاوير روي بشـقابي    

عباسـي،  آنجلـس، رضـا    هاي لوور، لـس  در موزه. شود اي مطال مشاهده مي ديگر و يك ابريق نقره
هاي شخصي ديگر نيز ظروف زرين و سيمين ساسـاني بـا نقـش     ها و مجموعه والترز و ديگر موزه
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بـه شـكل    اوسـتا آناهيتا ايزدبانويي است كه در يشت پنج . خورد زنان يا الهة آناهيتا به چشم مي
هـا  نيـز بار  129و  126، 123، 102، 101، 64، 13، 7در بندهاي . شود اي زيبا ظاهر مي دوشيزه

آناهيتـا  . شـود  اي دلنشـين توصـيف مـي    هاي زيباي وي بـه گونـه   اندام برازنده و نيرومند و آرايه
ها پرداخته شده است؛ سگ، گـل   نمادهايي دارد كه در هنر ايران به ميزان درخور توجهي به آن

لـك، قـو، قمـري و     نيلوفر آبي، ماهي، بط، نوزاد، سبوي آب، انار، درخت سرو و سدر، عقاب، لـك 
وفـور بـه    روي ظروف ساساني نيز اغلب ايـن نمادهـا بـه   . دانند كبوتر را پيك و نمايندة ناهيد مي

  .اند همراه پيكرة آناهيتا به تصوير كشيده شده

  تحليل نقوش فرعي و مكمل نقش آناهيتا روي ظروف ساساني
نقش سگ از حدود هشت هزار سال پيش، يعني از زماني كه تصاوير طبيعـي بـه صـورت     :سگ

هـاي اوليـه و مهـم در     شود كه از جملـه تپـه   شد، ديده مي بسيار نادر روي سفال تصويرگري مي
ها نقـش سـگ بـه نمـايش درآمـده، تپـة سـبز در دهلـران و تپـة           هاي آن ايران، كه روي سفال

در شوش، روستايي از هـزارة چهـارم، نقـش سـگ     ]. 175، ص58[چغاميش در خوزستان است 
در ]. 177، ص58[شـود   ، ديـده مـي  ...هـا و  و كاسه  ها همچون فنجان هاي آن، روي اكثر سفالينه
خصوص دورة ساساني نيز، نقش سگ به همراه تصاوير آناهيتا روي تعداد زيادي  دورة تاريخي، به

پيش از ميالد از جنس  7ـ6در گلدان مربوط به قرن . از ظروف اين دوره به نمايش درآمده است
، آناهيتا سگ كوچكي را كه با ريسماني مهار شده در دست راسـت  نقرة زراندود از مجموعة فرير

، 32[انـد   گانتر و پل جت اين سگ را پلنگ معرفي كـرده . سي). 1تصوير(خود نگاه داشته است 
  .تواند توصيف درستي باشد كه هيچ شباهتي به آن ندارد و نمي] 265ص

  

                                                          
  نقش سگ روي بطري، مجموعة كليولند. 2تصوير، نقش سگ روي بطري، مجموعة فرير .1تصوير 

 )(http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm: منبع

  )(http://www.clevelandart.org: منبع
  

در ابريق موزة متروپليتن نيز سگي از ظرفي كه آناهيتا در دستان خود نگه داشته اسـت آب  
كه هم از نظـر جثـه و   ] 61ـ60، ص56[نوشد كه هارپر در مقالة خود آن را ببر معرفي كرده  مي
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روي ظرف ديگري كـه  . هم از نظر ريخت با ببر تفاوت آشكاري دارد و بيشتر به سگ شبيه است
ولند موجود است، آناهيتا در چهار صحنه روي ظرف به نمايش درآمده كـه در يـك   در موزة كلي

كه اناري با دست چپ خود نگه داشته با دست راست خـود در حـال غـذا     صحنه آناهيتا درحالي
اي مطـالي   همين صحنه در چهار بطـري نقـره  ). 2تصوير ] (84، ص63[دادن به يك سگ است 

  .ران باستان، لوور و والترز تكرار شده استآنجلس، اي هاي لس موجود در موزه
اي سگ، كه در سراسر جهان گواهي شده است، وظيفة راهنمايي ارواح  اولين كاربرد اسطوره

است؛ يعني سگ بلد انسان در شب مرگ است، پس از آنكه همراه انسان در روز زندگي او بـوده  
ه موجـب آسـايش مـردم اسـت،     عنوان جانوري فداكار، كـ  سگ در ايران به]. 602، ص22[است 

آزردن و كشـتن ســگ در ايـران گنــاهي بـزرگ و موجــب    . احتـرام و گــاه تقدسـي خــاص دارد  
مغان، كه از ديگران برتر بودند، همة جـانوران را بـا دسـتان خـود     . كيفرهايي مناسب بوده است

ا بـه  آمده است كه يك دختر زيب ونديداددر . كشتند؛ به جز سگ كه كشتن آن نهي شده بود مي
هـركس از ايـن ميـان بـه     . كننـد  همراه او دو سگ است كه روان پارسا را تا بهشت راهنمايي مي

رتبه  در دين زردشتي سگ با انسان هم. سگي نيكي كند، سر پل چينوط به او كمك خواهد كرد
 .كنـد  ها برابري مي هاي انسان ها نسبت داده شده با ويژگي هايي كه به آن  است و احكام و ويژگي

  :آمده بندهشدر 
هـا را از   درد است و با چشم همـة ناپـاكي    از آفريدگان مادي، سگ، نگهبان و از ميان برندة

  ].56، ص40[برد  ميان مي
ها را موجـب   آناهيتا روي ظروف، حضور نقش سگ روي آن  شايد بتوان گفت كه حضور الهة

حيوانـات، سـگ حيـوان     در ميـان سـاير  : كنـد  طور كه ويدن گرن عنوان مـي  شده است و همان
از طرف ديگر، مراسـم تطهيـر نيـز نيازمنـد حضـور      ]. 41، ص44[آناهيتا بوده است   مقدس الهة
  :آمده بندهشدر . سگ است

گونه از ميان برندة دروج و درد است كه خـوك در پاييـدن    سگ در پاييدن هستي مردم آن
  .ها را از ميان برد سگ، به چشم، همة ناپاكي. هستي ستوران

هاي ديگر، نقش گـل نيلـوفر خـود را آشـكار      در آثار هنري ايران و بسياري از تمدن :يلوفرن
گل نيلوفر يا لوتـوس يكـي از نمادهـاي مصـر     . سازد كه بيانگر اهميت و تقدس اين گل است مي

النهرين راه يافت و از آن طريق وارد ايـران شـد؛ مـثالً نيلـوفر يـا       است كه به نقوش تزييني بين
نماد قدرت، ابتدا در دستان آشور بانيپـال بـه نمـايش درآمـد و بعـد بـه همـان         منزلة هلوتوس، ب

شـايان ذكـر اسـت    ]. 100، ص20[كيفيت در دست داريوش اول در تخت جمشيد مشاهده شد 
و حتي ] 117همان، [ها و مادها نيز در هنر خود به كار برده بودند  كه گل نيلوفر را قبالً آشوري

در زمـان اشـكانيان، نيلـوفر در    ]. 155، ص4[ان نيز به نمايش درآمده اسـت  در آثار هنري لرست
، 13[تزيينات معماري استفاده شد و تحت نفوذ هنر يوناني در شكل و فرم آن تحول ايجاد شـد  
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هـايي   وفور در صحنه در اين دوره، گل نيلوفر آبي به. و از آن طريق وارد هنر ساساني شد] 29ص
اين گـل يـا در دسـتان آناهيتـا يـا در كنـار و       . تصوير كشيده شده آمده استكه الهة آناهيتا به 

اي پنج تصوير از آناهيتا به نمايش درآمده  در موزة ارميتاژ روي بطري. اطراف او قرار گرفته است
روي تنـگ نقـرة   . شـود  كه به غير از يك مورد، در بقيه گل نيلوفر در دستان آناهيتا مشاهده مي

كه گـل   جود در موزة ايران باستان، ابريق موزة رضا عباسي نيز آناهيتا درحاليشكل مو مرغي تخم
بطري ديگري نيز مريوط به ). 3تصوير (نيلوفر را در دستانش نگه داشته، به تصوير درآمده است 

سدة چهارم بعد از ميالد شبيه به نمونة  اولي در موزة ارميتاژ وجود دارد؛ با اين تفاوت كـه روي  
هاي مرزي بين نقوش آناهيتا قـرار   نيلوفر در دستان آناهيتا قرار نگرفته، بلكه بر ستون اين بطري

همين حواشي گل نيلوفر روي ابريقي كه خانم و آقاي داگالس به مـوزة متـروپليتن هديـه    . دارد
  ).4تصوير ] (118، ص50[شود  اند، در سطحي بيشتر و بر باالي سر آناهيتا مشاهده مي داده

  

                                                                 
ابريق حاوي نقش آناهيتا . 4تصوير ،ابريق حاوي نقش آناهيتا با گل نيلوفر، موزة رضا عباسي. 3تصوير 

  با گل نيلوفر، موزة
  مترووپلتين) (http://www.metmuseum.org: منبع

  )http://www.parsianforum.com: (منبع
  

هـا، زنـان را    هـا يـا طـاق    ذكر كرد كه برخي از محققان با توجه بـه وجـود ايـن سـتون    بايد 
اي از  هـا را نشـانه   دوشن گيمن نيـز ايـن طـاق   ]. 192، ص55[دانند  هاي معبد آناهيتا مي كاهنه

عالوه بر موارد ذكرشده روي اكثر ظروف ساساني، از جملـه   .]379، ص52[داند  معبد آناهيتا مي
وپليتن و همچنين چندين بطري و كاسة ديگـر متعلـق بـه ايـن دوره نيـز گـل       بشقاب موزة متر

  ).6و  5تصاوير (وفور به تصوير كشيده شده است  نيلوفر به
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نقش  بطري با. 6تصوير ،بشقاب با نقش آناهيتا و گل نيلوفر در دستانش، موزة متروپليتن. 5تصوير 

  آناهيتا و گل نيلوفر
  http://www.metmuseum.org:منبع

  )/512425263822812204https://www.pinterest.com/pin/: (منبع
  

 بندهشــندر ]. 105، ص14[در ايــران، نيلــوفر ســمبل و نشــانة زنــدگي و آفــرينش اســت  
  :درخصوص تعلق هر گل به يك ايزد آمده

مـورد و ياسـمن   : امشاسپندي است و باشد كه گويد اين را نيز گويد كه هر ايزدي گلي ازان
هرمزد را خويش است و ياسمن سـپيد بهمـن را و مرزنگـوش ارديبهشـت را و شـاه اسـپر غـم        

آذر  ـ به ـ شهريور را، پلنگ مشك سپندارمذ را و سوسن خرداد را، چمبگ امرداد را، بادرنگ دي
  ...را و] آناهيتا[يون آذر را و نيلوفر آبان ) آذر(را و 

طور كه در بندهشن اظهار شده، نيلوفر گل مخصـوص آناهيتـا معرفـي شـده      بر اين اساس، همان
از آنجـا  . انـد  گل نيلوفر را در فارسي با نام گل آبزاد يا گل زندگي و آفرينش يا نيلوفر آبي ناميـده . است

ات كهـن نيلـوفر يـا    روايـ . هاي روان است كه اين گل با آب در ارتباط است، نماد آناهيتا ايزدبانوي آب
، 37[شـد   دانسـتند كـه در آب نگهـداري مـي     لوتوس را محل نگهداري تخمـه يـا فـره زردشـت مـي     

ايـن  . انـد  آناهيتا و مهر دو ايـزدي هسـتند كـه همـراه گـل نيلـوفر و از داخـل آن زاده شـده        ]. 44ص
اند به كـار رفتـه    شتهمايه معموالً براي اشيائي كه درجة بااليي از نظر كاربرد مذهبي يا درباري دا نقش
، 13[اي و خاص داشته و صرفاً به دليل تفنن و زيبايي نبـوده اسـت    پس مسلماً معنايي اسطوره. است
روي ]. 39ــ 36، ص2[نيلوفر هم در ايران و هم در مصر عالمت مقـام سـلطنت بـوده اسـت     ]. 33ـ31

ه، گـل نيلـوفر نيـز    هـايي كـه آناهيتـا بـه تصـوير كشـيده شـد        ظروف ساساني نيز معموالً در صـحنه 
قرارگيـري نيلـوفر در   . كنـد  موجوديت يافته و به نوعي ارتباط آناهيتـا بـا گـل نيلـوفر را نمايـانگر مـي      

اي در هنـر   ايـن گـل اسـطوره   . كشـد  دستان آناهيتا به نوعي بزرگي و الوهيت او را نيز به تصـوير مـي  
بختي اسـت كـه از جانـب ايزدبـانوي      يابد، از جمله نماد قدرت و القاي نيك ساساني كاربرد فراواني مي

  ].83، ص20[شود  ناهيد به شاه و قلمرو شاهنشاهي وي تقديم مي
 71، ص21[نقش انار از هزارة سوم قبل از ميالد در آثار هنري ايران ديـده شـده اسـت    : انار

وفور بـه نمـايش درآمـده اسـت      اين نقش روي اشياي مفرغي لرستان، از جمله آويزها، به]. 72ـ
نقوشي است كه در ساير ظروف ساساني، كـه بـه تصـويرگري نقـش آناهيتـا        انار از]. 8، ص27[
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شود؛ از جملـه در فالسـك مـوزة ارميتـاژ و دو      پرداخته، در دستان وي يا درون ظروف ديده مي
جـود در مجموعـه   آنجلس، موزة والترز و ابريق مو بطري موجود در اين موزه، در بطري موزة لس

  ).8و  7تصاوير (فرير 

                                                                       
بطري با تصوير آناهيتا با انار . 8تصوير ، ، ارميتاژ فالسك با تصوير آناهيتا با انار روي دستان. 7تصوير 

 روي دستان، ارميتاژ

  )http://depts.washington.edu/silkroad/museums/shm/shmsasanian.html: (منبع
  

يك بار داراي يك سـطل و يـك پرنـده،     ـ در ظرف موجود در موزة كليولند، آناهيتا چهار بار
يك درخت مو و گل، يك سگ و يك كاسه و يك كودك و انارـ به تصوير كشيده شده كه شفرد 

، الهة نباتات، الهـة  )آناهيتا(ها را به ترتيب الهة آب  چهار برداشت از اين چهار تصوير داشته و آن
اي نشـده   به ميوة انـار اشـاره   وستاادر ]. 10، ص61[كشاورزي و الهة باروري معرفي كرده است 

هاي خـوب قلمـداد   بار آن را جزء ميوه 27است، ولي در متون پهلوي چند بار آمده و در خرگرد 
عنوان برسم در مراسـم   هاي آن را به كاشتند و شاخه ها نيز درخت انار مي در آتشكده. كرده است

ة درخت انار كه در مراسـم دينـي   شد هاي بريده برسم عبارت است از شاخه. گرفتند در دست مي
ايـن دو  . برسم نماد آفرينش گياهان است و آب مقدس نماد باران. شده است ها استفاده مي از آن

نيـز، چنـدين بـار آناهيتـا بـا       اوسـتا در متن ]. 135ـ134، ص35[ند ا بيانگر باروري گياه و خاك
ـ     به. برسمي در دستان خويش توصيف شده است خيـزي و   اروري، بركـت طـوركلي، انـار نشـان ب

هـاي آن و نيـز شـكل     در فرهنگ ايران، انار به دليل رنگ سبز بـرگ ]. 40، ص57[فراواني است 
در نقـوش  ]. 102، ص41[غنچه و گل آن، كه شبيه آتشدان است، قداستي خاص داشـته اسـت   

ن تـوا  كـرات مـي   هاي بناهاي ساساني، تصوير نمادين ميوه و گـل انـار را بـه    ها و گچبري حجاري
دار نشـان و   شده؛ ايـن ميـوة دانـه    در دورة ساساني، انار همواره مقدس شمرده مي. مشاهده كرد

هـاي انـار آن را در ميـان اقـوام      دانـه ]. 116، ص29[شده است  نماد باروري آناهيتا محسوب مي
بـاروري    اي و خاور نزديك و هندوستان و نقاط دورتـر بـه صـورت يـك نمـاد گسـتردة       مديترانه
  ].208، ص24[است  درآورده

ها آناهيتـا نقـش بسـته     نوزاد يا كودك، از نقوشي است كه در اكثر ظروفي كه در آن :كودك
اي در دست و سوار بر پرنـده و همچنـين    در گلدان مجموعة فرير، كودك با تركه. شود ديده مي
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؛ )9تصـوير  (انـد   گلي را در دستانش نگه داشته به تصـوير كشـيده شـده    كودكي ديگر كه شاخه
همچنين روي ابريقي از اين مجموعه، فالسك موزة ارميتاژ و بطري مجموعـه كليولنـد، آناهيتـا    

روي بشـقابي ديگـر از دورة   . حالي كه دست كودكي را محكم گرفته به نمايش درآمـده اسـت   در
بـه  انـد،   كه روباني را باالي سر آناهيتـا نگـه داشـته    ساساني نيز دو نوزاد يا فرشتة بالدار، درحالي

بـار در آثـار    اي نـدارد و بـراي اولـين    اين نقش در هنر ايران سابقه). 10تصوير (خورند  چشم مي
  .احتمال تحت تأثير هنر يونان و روم باشد تواند به شود كه مي متعلق به دورة ساساني نمايان مي

  

                                                     
بشقاب با تصوير آناهيتا و . 10تصوير ، آناهيتا به همراه نوزاد، مجموعة فرير ابريق با تصوير. 9تصوير 

  نقش نوزاد يا فرشتگان كوچك
  )(http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm: منبع

  )27: 1391اقدم،  اخوان: (منبع
  

اي هست و آن داستان عشق الهة آب يا الهة مادر به فرزندش اسـت   در آسياي غربي، اسطوره
مادر به ازدواج با پسرش عالقه دارد، ولي پسر بـه ايـن عشـق پاسـخ     . كه خداي باروركننده است

بخشـد و او   شود و بـه او حيـات مـي    كشد و بعد دوباره مادر پشيمان مي دهد و مادر او را مي نمي
طور كه نمايـان اسـت، نـوزاد يـا كـودك نمـاد و        همان]. 62، ص6[كند  جهان را بارور ميدوباره 
  .اي از تولد، رشد، زايندگي و باروري است نشانه

از نقوشي كه در اكثـر ظـروف زريـن و سـيمين دورة ساسـاني حضـور آن بـه چشـم         : انگور
اك كل سـطح ظـرف را   هاي ت در بشقاب موزة كليولند، شاخه. خورد نقش انگور يا تاك است مي

هاي تاك، بشقابي پر از انگور در  فرا گرفته و در بشقاب مجموعه فرير و ساكلر نيز عالوه بر شاخه
دهندة جشن پيـروزي   شد كه اين صحنه نشان تر تصور مي پيش. دستان آناهيتا نقش بسته است
نه درحقيقـت  ، است، ولي اين صـح )يكي از اساطير يونان(گساري  ديونيزوس، خداي شراب و مي

رومـي اجـرا    ـ كشد كه به تقليد از سبك جشن پيروزي ديونيزوس يوناني آناهيتا را به تصوير مي
  ).12و  11تصاوير ] (172، ص39[شده است 
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آناهيتا و  بشقاب با نقش. 12تصوير ، بشقاب با نقش آناهيتا و تاك و انگور، مجموعة كليولند. 11تصوير 

  ريركاسة انگور بر دستانش، مجموعة ف
  )(http://www.clevelandart.org: منبع

  )135: 2008موسوي و تيلر، : (منبع
  

كه ظـرف را دور زده اسـت بـه     حالي نقش تاك بر حاشية بااليي ابريق موزة متروپليتن نيز در
بطري موزة كليولند، آناهيتا شـاخة تـاكي را در دسـتانش نگـه داشـته كـه       خورد و بر  چشم مي

روي ظـرف چندتكـة مـوزة ارميتـاژ و همچنـين كاسـة       . اي در حال خوردن انگور آن است پرنده
). 13تصـوير  (شود  ماية انگور ديده مي هاي تاك و نقش شكل متعلق به اين دوره نيز شاخه بيضي
هاي پيش از  روشني قابل مطالعه است؛ اما در دوره دورة اشكاني بهماية تاك در آثار ايران از  نقش

ويـژه گچبـري    مايه در آثار هنري دورة ساساني، به تداوم اين نقش. شود اين اثري از آن ديده نمي
و فلزگري، قابل مشاهده است و به صورت خوشة انگور و برگ مو يا برگ موي سـاده اسـت كـه    

ماية تاك در آثـار آشـور نـو در     نقش. شود اشكاني در آن ديده ميگرايي دورة  استمرار سبك واقع
گاه در هنر هخامنشي اثـري از آن ديـده نشـده اسـت؛ بنـابراين،       النهرين ديده شده، اما هيچ بين
مايه در آثار هنـري يونـان وروم از    اين نقش. توان آن را عنصري وارداتي از هنر آشور دانست نمي

رسد ورود نقش تاك و انگور به جمـع نقـوش    شود و به نظر مي مي قرن ششم قبل از ميالد ديده
هاي ايرانـي،   در اسطوره]. 71ـ72، ص36[تزييني ايراني را بايد تحت تأثير فرهنگ يونان دانست 

ايـن گيـاه نمـاد    ]. 107، ص47[انگور نماد خون، نيروي اصلي حيـات و نيـروي زنـدگاني اسـت     
شـود و در   هـا، درخـت معرفـت محسـوب مـي      سـنت  در برخي]. 83، ص62[باروري آناهيتاست 

در دورة ساسـاني، موبـدان در روز   ]. 82، ص31[هاي ديگر براي ايزدان ميرا مقدس اسـت   سنت
آوردنـد و اعتقـاد داشـتند كـه      هايي همچون انگور سپيد براي پادشاه به ارمغان مي مهرگان ميوه
شناسان قديم شـرقي بـا سـبزة     ك را گياهتا. دارد ها بسياري از آفات و باليا را دور مي خوردن آن

  ].589، ص22[دانستند  زندگي برابر مي
توان روي پنج عـدد از ظـروف    ، هالة نور يا هالة مقدس را ميشده در ظروف بررسي :هالة نور
اين نقش روي ابريق و بطري مجموعة فرير و ساكلر، بطري و فالسك موزة ارميتاژ . مشاهده كرد

كه دور سر آناهيتا را فرا گرفته است، نقـش بسـته    وزة ارميتاژ، درحاليو همچنين روي بشقاب م
يابد و از طريـق آن بـه هنـر روم و     اين نقش در دورة ساساني رواج زيادي مي). 14تصوير (است 
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هالـة تقـدس   ... ها، روي ظـروف و سـكه و   در دورة ساساني، در حجاري. يابد مسيحيت انتقال مي
برجستة اردشير دوم دور سـر ميتـرا و همچنـين     اق بستان در نقشاز جمله در ط. بندد نقش مي

در دوران اسـالمي  . شـود  درون غار بزرگ در صحنة شكار خسروپرويز نيز هالة تقدس ديـده مـي  
تنها از بين نرفت، بلكه تأثير آن را در هنرهـاي ايـن دوره ماننـد     نيز، اهميت نور و هالة تقدس نه

خصـوص   اهللا و به هاي نور در اطراف چهرة اولياء دوره، هاله يا شعلهدر اين . توان ديد نگارگري مي
با رنگ طاليي تصوير شد كه همان خورنـه يـا فـره ايـزدي اسـت كـه       ) ص(دور سر پيامبر اكرم

هالة مقدس نور الهـي و نيـروي تركيبـي آتـش و     ]. 150، ص4[خداوند به ايشان بخشيده است 
از تقدس؛ نيروي معنوي و قدرت نور، تقـدس، فـر،    طالي شمسي يا انرژي الهي است؛ نور ساطع

دايرة شكوهمند، نبوغ، فضيلت، صدور قوة حياتي موجود در سر، انرژي حياتي خرد و نور متعالي 
اي از نـور اسـت كـه دور سـر شـخص       در هنر مذهبي، هالـه جلـوه  ]. 378، ص31[معرفت است 

  .گيرد ملكوتي يا مقدس قرار مي

                                                        
بشقاب با نقش آناهيتا و هالة . 14تصوير ، كاشه با نقش آناهيتا و شاخة انگور در دستانش. 13تصوير 

  مقدس، مجموعة فرير
 (https://www.pinterest.com/pin) منبع

  )(http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm:عمنب
  

النهـرين و   نقش پرندگان از دوران پيش از تاريخ و از هزارة چهـارم در تمـدن بـين    :طاووس
بعدي انواع خاصـي از آن مقـام و     شوش و پارسه عيالمي، مظهر ابر و پيك باران بوده و در دوران

، 22[ اسـت  آمـده  قـرآن  در روح جاودانگي نمادمنزلة  به پرنده]. 47، ص17[منزلت ويژه داشت 
از ]. 154، ص7[انـد   در ايران باستان، مرغان و پرندگان مظهر ابـر و پيـك بـاران بـوده    ]. 201ص

مايه همـواره مطـرح بـوده، مفهـوم جـان و نفـس        مفاهيم نمادين ديگري كه در تبيين اين نقش
بيند كه به سـوي عـالم افـالك، كـه      الدار مياست؛ به اين معنا كه نفس خود را به صورت ذاتي ب

از جمله نقش پرنده كـه  ]. 40، ص23[كند و اين رمزي بسيار كهن است  موطن اوست، پرواز مي
شود، طـاووس اسـت كـه روي بطـري مـوزة       روي ظروف زرين و سيمين دورة ساساني ديده مي
همچنـين روي ابريـق   شـكل از همـين دوره و    ارميتاژ، بطري موزة ايـران باسـتان، كاسـة بيضـي    
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اين ابريق تنها ظرف سيمين دورة ساساني است كـه فقـط   . شود مجموعه فرير و ساكلر ديده مي
ها، كه با دستانش جامي را نگه داشته، طاووسـي   سه نقش از آناهيتا دارد كه در مقابل يكي از آن

  ).16و  15تصاوير ] (9ـ8، ص61[نقش بسته است 

                                 
كاسه با نقش . 16تصوير  ،بطري با نقش آناهيتا و طاووس در كنارش، موزة ايران باستان. 15تصوير 

  آناهيتا و طاووس در مركز
  )25: 1391اقدم،  اخوان(: منبع

  )/515240013594897215https://www.pinterest.com/pin: ( / منبع
  

طبـري در مـورد   . مثابة مـرغ مقـدس مـورد توجـه بـوده اسـت       به در آيين زردشت، طاووس
كنـد كـه در    ها و معابد زردشتي، كه تا سدة سوم هجري قمري بـاقي بـوده، اشـاره مـي     آتشكده

در فرهنـگ  . بخارا مكان خاصي براي نگهداري طاووس اختصاص داده شده بـود   نزديكي آتشكدة
موالنا بارهـا در ضـمن   ]. 41، ص23[شود  يمثابة مرغ بهشتي محسوب م اسالمي نيز، طاووس به

ها را نمـادي از جـان    تشبيهات يا آشكارا به نمادپردازي پرندگان، از جمله طاووس، پرداخته و آن
  :اي بسيار گويا از اين تأويل است بيت زير نمونه. و روح دانسته است

  جان چون طاووس در گلزار ناز
  ]62، ص25[همچو جغدي شد به ويرانه مجاز 

ها و  ويژه در پارچه ووس مرغ بومي سرزمين ايران نيست، اما حضور آن را در همة ادوار، بهطا
خصـوص آثـار    هـاي دوران اسـالمي، بـه    ها و كاشيكاري اشياي فلزي ساساني، مينياتورها، نقاشي
در هنر اسالمي، تعبير ديگـر از نـور، كـه آن نيـز بـه      . هنري عصر صفوي و قاجار، شاهد هستيم

حكـيم سـنايي در ديـوان خـود از     . گـردد، نقـش طـاووس اسـت     برمي) ص(ك پيامبروجود مبار
  : كند عنوان طاووس بوستان قدوسي ياد مي به) ص(پيامبر

  كرده با شاهپر طاووسي
  ]150، ص4[جلوه در بوستان قدوسي 

 عـالوه،  بـه ]. 5، ص7[مطـرح بـوده اسـت    ) آناهيتا ايزد آب( منزلة مرغ ناهيد اين پرنده در ايران به
  ].41، ص23[ايرانيان معتقد بودند طاووس به دليل نوشيدن آب حيات عمر جاودانه يافته است 

در اينجـا  . نقش عقاب فقط در بشقاب موجود در موزة ارميتاژ به نمايش درآمده است :عقاب
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اي شكاري احتماالً عقاب يا شاهين به تصوير كشيده شده كه آناهيتـا را در چنگـال    تصوير پرنده
نقش عقاب سابقة بسيار قديمي در هنر ايـران دارد؛ از جملـه   ). 17تصوير (نگه داشته است خود 

دسـت آمـد    ماية عقـاب بـه   هاي تپة شهداد، كه علي حاكمي انجام داد، درفشي با نقش در كاوش
  ].26، ص38[

  

  بشقاب با نقش آناهيتا و عقاب، موزة ارميتاژ . 17تصوير 
  )http://depts.washington.edu/silkroad/museums/shm/shmsasanian.html: (منبع

  
 نامـه  كوروشزيسته است، در  پيش از ميالد مي 354ـ430گزنفون، مورخ يوناني كه در سال 

هي ايرانـي نقـش شـاهيني از زر    كند كه درفش پادشـا  در لشكركشي كوروش به بابل عنوان مي
نويس رومي، ضمن حركت سپاه ايران از سوي بابل بـه فـرات از عقـاب     كنت كورس، تاريخ. است

هـاي ديگـر    ماية عقاب در تمدن نقش. گويد زريني كه باالي گردونة داريوش سوم بوده سخن مي
شـود كـه    ظاهر مـي نيز رايج بوده است؛ از جمله در مصر هروس يكي از خدايان به شكل انساني 

در يونان، خداي زئوس و در فينيقيه خداي بعل گاهي خـود را بـه شـكل عقـاب     . سر عقاب دارد
اي از پيـروزي، قـدرت و    عقاب نشـانه ، ها ها و تمدن در همة دوره). 26ـ27، ص38[آوردند  درمي

داشـته  نيرومندي است و اين نماد براي مسلمانان و غيرمسلمانان نيـز همـين معنـا و مفهـوم را     
عقاب يكي از نقش هاي مورد عالقة مردم آسياي غربي بوده و دليل آن هـم  ]. 68، ص45[است 

، 15[اين است كه اين پرندة پرقدرت و توانا نماد اهورامزدا، شمس و تمام ايزدان آسـمان اسـت   
گيرد كـه مقـام معنـوي وااليـي      عقاب تاج نمادهايي است كه بر تارك كساني قرار مي]. 162ص

كه در توصـيف   طوري از نگاه پوپ، عقاب سمبل و نمادي از آناهيتا بوده، به]. 287، ص22[ دارند
  :كند سيمرغ عنوان مي

سر اين جانور كمي شبيه گـرگ  . سيمرغ داراي طبايع مختلف شير، سگ و پرنده بوده است
ا بـه  هـ  پاهـا و بـال  . دهد تنة آن حيوان پستانداري را نشان مي. و كمي شبيه شير يا پلنگ است

يـا بـه نـام    » اردوي سـورا «هاي آسماني و زمينـي يعنـي    ماند و تجسم الهة بزرگ آب عقاب مي
  ].55، ص8[بوده است ) ناهيد(تر  معروف

شـده روي اكثـر ظـروف تجملـي دورة ساسـاني       يكي از نقوش حك :كبوتر يا مرغان دريايي
نقش پرندگان كوچك است كه از نظر جثه و اندام بيشتر به كبوتر يـا مرغـان و پرنـدگان آبـزي     
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اند، فقط در چند مورد نقـش كبـوتر يـا      در ظروفي كه در اين پژوهش نيز بررسي شده. مانند مي
هـا ايـن موتيـف در كنـار و روي      آن شود و در اكثـر  طوركلي پرنده ديده نمي پرندگان آبزي يا به

  خـورد  دستان آناهيتا، روي زمين، در حال پـرواز و در حاشـيه يـا مركـز ظـروف بـه چشـم مـي        
 ).19و  18تصاوير (

  

بطري با نقش آناهيتا و . 19تصوير ، بطري با نقش آناهيتا و پرنده روي دستانش، موزة والترز. 18تصوير 
  پرنده روي دستانش، موزة ارميتاژ

  bottle-2/(http://art.thewalters.org/detail/8037: (نبعم
  )http://depts.washington.edu/silkroad/museums/shm/shmsasanian.html: (منبع

  
كبوتر را . هماهنگي، اميد و خوشبختي استكبوتر نماد عشق، بهار، سادگي و خلوص، صلح و 

اغلب اين پرنده را به دليل زيبايي، سـفيدي و آهنـگ   . اند ناپذيري و روح دانسته نشان گوهر زوال
اند و شايد از اين منظر بتوان احتمال داد كـه پرنـدگان كوچـك     خوش آن استعاره از زن دانسته

اين پرنده در همة ادوار ايران، . تر استشده روي ظروفي كه حاوي نقش آناهيتا هستند كبو حك
در اساطير، كبوتر ماده، به دليل لطف، زيبايي و سپيدي، . شود ويژه در دورة ساسانيان، ديده مي به

با شاخة زيتون در منقار، نمـاد صـلح، اعتـدال، تـوازن و اميـد و      . نماد پاكي، صفا و سادگي است
اي كه در ارتبـاط بـا آب باشـد     يان، هر پرندهدر باور ايران]. 21، ص3[بازجست خوشبختي است 

بر اين اساس نيز، شايد بتوان عنوان كرد كه نقوش ]. 41، ص43[نمادي از آناهيتا يا ناهيد است 
  .آورند پرندگان موجود روي ظروف ساساني نوعي از مرغان آبي را به نمايش درمي

ريـزد و حيـواني كوچـك در     كـه آب از آن مـي   نقش جام يا كوزه درحالي :سبو، جام يا كوزه
سبو يا جـام  . شود وفور ديده مي پايين در حال نوشيدن از آن است، روي ظروف دورة ساساني به

پر از آب روي دو بطري موجود در موزة لوور و كليولند، ابريق موزة متروپليتن و ابريق موزة رضا 
  شـود  رفتـه، ديـده مـي   كـه در دسـتان آناهيتـا قـرار گ     عباسي و فالسك موزة ارميتـاژ، درحـالي  

  ).21و  20تصاوير (
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بطري با نقش آناهيتا، موزة . 21تصوير ، بطري با نقش آناهيتا و ظرف آب، موزة لوور. 20تصوير 

  آنجلس لس
  )(http://www.louvre.fr/recherche:منبع

  )(http://collections.lacma.orgnode172523: منبع
  

در بشقاب مجموعة فرير و ساكلر نيز، اين نقش نه در دستان آناهيتا، بلكه در دست نـوزادي  
آناهيتـا ايـزد آب و بـاران و بـاروري در ايـران      . كه در جلوي آن قرار گرفته قابل مشـاهده اسـت  

بـر شـانه دارد، قابـل     آبي كـه  برجستة او در طاق بستان، كه همراه كوزه باستان است كه از نقش
سبوي آب يكـي از  . شمول است، زيرا با آب در ارتباط است اي جهان آناهيتا اسطوره. تفهيم است

توان در سه مضـمون   معاني نمادين آب را مي]. 416، ص47[نمادهاي آناهيتا معرفي شده است 
ب شكل جوهري در آسيا آ. حيات، وسيلة تزكيه و مركز زندگي دوباره  چشمة: اصلي خالصه كرد

ظهور، اصل حيات و عنصر تولد دوبارة جسماني و روحاني، نماد باروري، خلوص، حكمت، بركـت  
در فرهنگ ايران، آب يا همان سبوي آب، كه خود تجسم حضـور  ]. 4ـ2، ص22[و فضيلت است 

از سويي، آب بازتابنـدة نـور خورشـيد    . آب است، نماد باروري و يكي از نمادهاي جاودانگي است
آب دومين آفرينش مادي و يكي از چهار . شود ده و از اين روي نماد روشنايي نيز محسوب ميبو

بـا  . عنصر اصلي حيات است كه نزد ايرانيان باستان از عناصر مفيد و سودمند شمرده شده اسـت 
ها نماد مادر كبير هستند و تولـد،   آب«: توان گفت توجه به باورهاي كهن در رمزپردازي آب، مي

]. 1، ص31[» كننـد  ؤنث، زهدان عالم و باروري و نيروبخشي و چشمة حيات را تداعي مياصل م
. صـراحت آمـده كـه مـادة خلقـت از آب اسـت       در منابع اسالمي، از جملـه در قـرآن مجيـد، بـه    

سبوي دودسته يا بدون دسـته، كـه ممكـن اسـت از     . كلي، سبو نماد بركت و باروري است طور به
كه در بندهشن آمده تيشتر آن را بـراي   ارن به بيرون جريان يابد، چناندرون آن دو نهر آب متق

  ].127، ص28؛ به نقل از 1056، ص5[برده است  نازل كردن باران به كار مي
اي بس قديمي در عقايد و فرهنگ اقوام و ملل مختلـف   درخت زندگي ريشه :درخت زندگي

نـدگي سـمبل نوسـازي جهـان بـوده و      كه در اعتقادات سـومريان، درخـت ز   داشته و دارد؛ چنان
ها، درخت مو نزد آشوريان و درخت سرو نـزد ايرانيـان سـمبل     ها و فنيقي درخت خرما نزد بابلي

اين درخت هميشه سبز و جـوان پابرجـا بـوده كـه خـود      . شده است درخت زندگي محسوب مي
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ز تصـويرهاي  در ايـران، دنيـاي عـيالم پـر ا    ]. 373، ص12[نمادي است از زندگي و بقاي حيات 
در آثار متعلق بـه لرسـتان، مارليـك، املـش،     . گياهي است كه مركز و منبع درخت زندگي است

، 14[بينـيم   زيويه، آريايي ها، مادها، هخامنشيان و پارتيان تصوير آييني درخت را همچنان مـي 
، 45[اين نقش نماد كيهـان، منبـع بـاروري و نمـاد دانـش و حيـات جـاوداني اسـت         ]. 100ص
رويند، نگهباناني دارنـد و نمـاد    از درختاني سخن رفته كه نزديك چشمه مي اوستادر ]. 258ص

سرچشمة حيات، خير و بركت، تقدس، همدلي، انس، باروري، زايش، سرسبزي، آباداني، طـراوت  
در فرهنـگ  . انـد  و مظهر زيبايي، سـربلندي، نشـاط و الگـوي جهـانگيري، اسـتواري و اسـتقامت      

منزلـة نمـادي    نمادي از نور و نيروي الهي، دانش، خردورزي، اصل خير و بهمذهبي، اين درختان 
درخـت در  ]. 85، ص16؛ بـه نقـل از   93، ص11 [انـد   از تكامل انسان مورد ستايش قـرار گرفتـه  

 در و] 78، ص11[اي جهان نماد زن و همة نمادهاي زنانگي و مادري اسـت   نمادپردازي اسطوره

 زايشـي  فرايندهاي تكثير و رشد و آن تداوم كيهان، حيات بر دارد داللت خود الگويي كهن معناي
، 34[ تاسـ  فناناپـذيري  بـا  همسـان  بنابراين و نشدني تمام حيات ةنشان زندگي درخت .باززايي و

توان روي بشقاب مـوزة   شده نقش درخت يا درخت زندگي را مي از بين ظروف مطالعه]. 165ص
  .ارميتاژ مشاهده كرد

نقش بز كوهي كمتر روي ظـروف زريـن و سـيمين حـاوي تصـوير الهـة        :گوزنبز كوهي يا 
تكة موجود  شده اين پژوهش نيز فقط در ظرف چند خورد و در ظروف بررسي آناهيتا به چشم مي

در موزة ارميتاژ، كه روي آن دو نقش از آناهيتا در دو طرف به تصوير كشيده، در دو طرف ديگـر  
  ).22تصوير (مايش درآمده است دو موتيف بز كوهي نشسته به ن

  

  
  ظرف با نقش آناهيتا و بز كوهي، موزة ارميتاژ. 22تصوير 

  )http://depts.washington.edu/silkroad/museums/shm/shmsasanian.html: (منبع
  

اي  نقـش آن، از نقـوش صـخره   ]. 91، ص14[ايران دانسته شده اسـت   بز كوهي حيوان ملي
هـاي   هاي شوش و سيلك، تا مفرغ ترين سفالينه موجود در مناطق مختلف ايران گرفته تا قديمي

بـز از نخسـتين   . لرستان و آثار دوران ايالم و هخامنشي و پارت و ساساني مورد توجه بوده است
هاي زاگرس به دست انسان اهلي شده است  ال پيش در كوهپايهجانوراني است كه از يازده هزار س

به تصـوير كشـيده   » گيرسو نين«و » مردوك«در ميانرودان اين جانور، همبسته با ]. 12، ص64[
عنوان يك حيوان ويژة قرباني، مركب خداي آگني  در اساطير هندي، به]. 57، ص52[شده است 
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هاي  يد و گاه نمادي از فرشتة باران بود؛ زيرا از زماندر لرستان، بز حيوان خورش]. 35، ص45[بود 
هاي خميدة بز  كهن ماه با باران و خورشيد، با خشكي و گرما رابطه داشته است و چون ميان شاخ
هاي خميدة بز  كوهي و هالل ماه شباهتي وجود دارد، مردم باستان چنين اعتقاد داشتند كه شاخ

هـاي   در دوران تاريخي، تصاوير بز كوهي در گونـه ]. 49ص، 10[كوهي در نزول باران مؤثر است 
منزلة نمادهايي مانند نيرو و قدرت جنسي نر، طول عمر، بركت و اصالت به كـار رفتـه    مختلف به

هاي اخير نيز  ها تا دوره هاي آن بر سردر خانه است؛ همچنين، نصب كلة قوچ يا بز كوهي يا شاخ
هاي هنري ايران، آناهيتا در قالب بز كوهي مجسم  پديده در اكثر]. 31، ص30[متداول بوده است 

در خاور ]. 37، ص42[بز نماد نيروي زندگي، خالق نيرو و نگهبان درخت زندگي است . شده است
ايـن حيـوان مظهـر    (] 88، ص63[اند  نزديك، بز كوهي به همراه درخت زندگي نمادهاي باروري

بز كوهي ]. 365، ص12) [قدرتي جادويي پنهان است ها و در شاخ آن النوع روييدني فراواني و رب
  ].35، ص45[نماد زايش، رويش، سرسبزي، آباداني و فراواني است 

شـايد  (زن  اي كه زني فلوت در بشقاب موجود در موزة ارميتاژ، زير پاي موجود افسانه :ماهي
زن از نظـر  هرچنـد تصـوير   . بر آن سوار است، دو ماهي در حال شنا نقـش بسـته اسـت   ) آناهيتا

طـور قـاطع    پوشش با آناهيتاي موجود در ديگر ظروف كمي متفاوت بوده و شايد نتوان آن را بـه 
توان حضور ماهيان چرخـان را، كـه خـود نمـادي از آناهيتـا بـوده، بـا         اين الهه معرفي كرد، مي

شده مرتبط دانسـت و از ايـن حيـث بتـوان آن را اردوي سـور       شخصيت مؤنث به تصوير كشيده
  ).23تصوير (هيتا دانست آنا

  

  
  اي، موزة ارميتاژ بشقاب با نقش زن يا آناهيتا؟ سوار بر موجودي افسانه. 23

  )http://depts.washington.edu/silkroad/museums/shm/shmsasanian.html: (منبع
  

ماهيان چرخان، به سبب كاركردي كه در حفظ زندگي مينوي از گزند آسيب اهريمن دارند، 
، 28[انـد   از دوران پيش از تاريخ تا امروز همواره جايگاهي استوار روي آثار هنري ايرانيان داشـته 

عنوان نمـودي از آب، بـاران، تـازگي و طـراوت      ماهي چون به آب زنده است، از آن به] (100ص
شود، به كار  ماهي را براي تجسم دريا و آب، كه منشأ باروري شناخته مي. شده است ه مياستفاد

رواني يـا داراي حركـاتي بسـيار     اصطالح عام، ماهي موجودي است فرا در]. 43، ص37) [برند مي
نافذ كه نيروي برخاستن، نيروي مربوط به اجسام پست و ناخودآگـاه نيـز بـه او بخشـيده شـده      

ارتباط نمادين بسيار نزديـك ميـان دريـا و بـزرگ مـادر، مـاهي را گـاه مقـدس         به سبب . است
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شـد و كاهنـان اجـازة     هاي آسيايي، ماهي مورد پرسـتش واقـع مـي    در برخي از آيين. اند انگاشته
معناي ماهي در وهلة نخست، مفيد معناي زاينـدگي و  ]. 392، ص19[خوردن ماهي را نداشتند 

زعم معتقدان خاصـيت   هايي به شكل ماهي كه به ؛ مثل طلسمفراخي نعمت و خير و بركت است
  ].69ـ67، ص18[زايي دارند  باران
  

  نقوش فرعي قرار گرفته در كنار نقش آناهيتا روي ظروف زرين و سيمين ساساني. 1جدول 
  تصوير اثر  نقوش فرعي يا مكمل نقش اصلي محل قراگيري نوع اثر  نام اثر

  موزة كليولند  بطري  1ظرف 
نقش  چهار

از آناهيتا در 
  چهار طرف

نيلوفر، نوزاد، انار، 
انگور، سگ،كبوتر، سبو 

    يا كوزه

آناهيتا در   موزة كليولند  بشقاب  2ظرف 
  هاي تاك شاخه  مركز

  

موزة   بشقاب  3ظرف 
  متروپليتن

آناهيتا در 
  مركز

اي،  موجود افسانه
  نيلوفر، هالة نور

  

موزة   ابريق  4ظرف 
  متروپليتن

آناهيتا در 
  چهار وجه

نيلوفر، گل به شكل 
قلب، كوزة آب، سگ، 

  تاك
 

  موزة ارميتاژ  بطري  5ظرف 
چهار نقش 
از آناهيتا در 
  چهار طرف

انار، كبوتر يا مرغان 
دريايي،گل نيلوفر، 

  طاووس
 

  موزة ارميتاژ  بطري  6ظرف 
پنج نقش از 
آناهيتا روي 
  بدنة ظرف

هالة نور، نيلوفر، كبوتر 
انار، يا پرندگان آبزي، 

  بخورسوز
  

آناهيتا در   موزة ارميتاژ  بشقاب  7ظرف 
  مركز

عقاب يا شاهين، 
درخت زندگي، سگ، 

كبوتر يا پرندگان 
    كوچك

  موزة ارميتاژ  فالسك  8ظرف 

نقش
آناهيتا در 
شش وجه 

 ظرف

انار، نوزاد، كوزة آب، 
نيلوفر، پرندگان آبي، 

  هالة نور
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  تصوير اثر  نقوش فرعي يا مكمل نقش اصلي محل قراگيري نوع اثر  نام اثر

  موزة لوور  بطري  9ظرف 
چهار نقش 

آناهيتا از 
  روي بدنه

نيلوفر، سگ،، كبوتر، 
پرندگان آبزي، كوزة 

  آب
  

ظرف   10ظرف 
 تكه چند

آناهيتا در   موزة ارميتاژ
  دو طرف

بزكوهي، درخت 
    زندگي، نيلوفر، انگور

مجموعة فرير   ابريق  11ظرف 
  و ساكلر

سه نقش از 
آناهيتا روي 

  بدنه
نوزاد، هالة نور، انار، 
  پرندگان آبزي، طاووس

  

مجموعة فرير   بشقاب  12ظرف 
  و ساكلر

آناهيتا 
نشسته بر 

  تخت

انگور، كبوتر يا مرغان 
دريايي، تاك، كوزة 

    آب، نوزاد

مجموعة فرير   بطري  13ظرف 
  و ساكلر

آناهيتا در 
  چهار وجه

نيلوفر، سگ، تاك، 
  پرندگان

  

مجموعة فرير   بطري  14ظرف 
  و ساكلر

آناهيتا در 
  چهار وجه

نيلوفر، سگ، تاك، 
پرندگان، نوزاد، هالة 

  نور
  

موزة   بطري  15ظرف 
  آنجلس لس

آناهيتا در 
  چهار طرف

انار، سگ، پرندگان 
  كوچك، نيلوفر، انگور

  

موزة رضا   ابريق  16ظرف 
  عباسي

آناهيتا در 
  چهار جهت

نيلوفر، پرندگان، سگ، 
  كوزة آب، انار

  

  موزة والترز  بطري  17ظرف 
چهار نقش 
از آناهيتا در 
  چهار طرف

ظرف، نيلوفر، نوزاد، 
پرندگان، تاك، سگ، 

  انار
 

موزة ايران   بطري  18ظرف 
  باستان

چهار نقش 
از آناهيتا بر 
  روي بدنه

تاك، نيلوفر، سگ، 
آالت موسيقي، 

    پرندگان
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  تصوير اثر  نقوش فرعي يا مكمل نقش اصلي محل قراگيري نوع اثر  نام اثر

آناهيتا در   مشخص نا  بشقاب  19ظرف 
  مركز

نيلوفر، نوزاد يا 
فرشتگان كوچك، جام 

  و كبوتر
  

  20ظرف 
كاسة 
 بيضي
  شكل

آناهيتا در   مشخص نا
  شاخة تاك و انگور  مركز

  

  مشخص نا  بطري  21ظرف 
چهار نقش 
از آناهيتا 
  روي بدنه

  نيلوفر

  

  22ظرف 
كاسة
 بيضي
  شكل

  مشخص نا
نقش

آناهيتا در 
  دو طرف

  انار، طاووس، پرندگان
  

  موزة ارميتاژ  بشقاب  23ظرف 
آناهيتا سوار 
بر موجودي 

  اي افسانه

اي،  موجود افسانه
  ماهي

  

  گيري نتيجه
انتقال پيام و مفهوم از طريق تصوير موضوعي امروزي نيست و از روزگاران قديم، يعنـي از دوران  

شـكي نيسـت   . كردند، وجود داشته است ها درون غارها زندگي مي سنگي مياني، كه انسان پارينه
ملـت در طـول   و نگرش آن قـوم و    كه آثار هنري ملل مختلف نيز بهترين نمايندة ذوق و سليقه

توان به نوعي به جايگاه واقعي آن تمـدن و   ها مي تاريخ است و از راه شناسايي و بررسي كامل آن
ساسـاني مشـخص     نگاهي عميـق بـه آثـار هنـري دورة    . ها و افكار آنان پي برد همچنين انديشه

شـكار  هـاي   كارگيري زياد و گستردة نقوش حيوانات، پرنـدگان، گياهـان، صـحنه    نمايد كه به مي
اند كه در اين آثار به كـار گرفتـه    شاهان، موجودات اساطيري و زنان، در اصل تصاويري نماديني

ظروف زرين و سيمين دوران ساساني نيز، كه از صنايع مهم ادوار تاريخي ايران به شمار . اند شده
و از همـه   نوعي بازگوكنندة اوضـاع سياسـي، اجتمـاعي    اند، به آيند و با انواع نقوش مزين شده مي
  .اند تر، مسائل و اعتقادات مذهبي آن دوران مهم

تر نيز بدان اشاره شد، الهة آناهيتا از ايزدبانوان مهـم دورة ساسـاني بـوده     طور كه پيش همان
است؛ بنابراين باور و اعتقاد به اردوي سور آناهيتا در بافت فرهنگي آن دوران، از جمله در دين و 

سان مفهوم مقـدس ايـن الهـه در نقـوش آثـار هنـري دورة        ته و بدينفرهنگ و هنر، بازنمود ياف
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در اين زمينه، عالوه بر اينكـه الهـة آناهيتـا    . يابد ساساني، از جمله در ظروف تجملي، بازنمود مي
بايد، با نمادهاي متنوعي  اندام و باوقار روي ظروف زرين و سيمين تجلي مي در قالب زناني خوش

آنچـه مسـلم اسـت، هريـك از ايـن      . شود ي، حيواني و گياهي همراه مينيز از جمله نقوش انسان
نقوش ذكرشده، كه به نوعي به كاركردها و مظـاهر آناهيتـا اشـاره دارنـد، همنشـين ايزدبـانوي       

. انـد  اند و بـه همـراه او روي ايـن آثـار بـه تصـوير درآمـده        آناهيتا روي ظروف مورد بررسي شده
تنها زمين را  آناهيتا نه. بدان اشاره دارد، باروري است اوستاكه  ترين مظهر و كاركرد آناهيتا، مهم

ايـن  . رساننده و عامل زايش دوشيزگان و همة موجـودات هسـتي اسـت    كند، بلكه ياري بارور مي
طور مسـتقيم، بلكـه از طريـق نمادشناسـي نقـوش       كاركرد ناهيد در ظروف ساساني را نيز، نه به

همگـي  ... نيلوفر، انار، طـاووس، نـوزاد، جـام، انگـور و    . ريافتتوان د ها مي فرعي منقوش روي آن
دهنـده، فزاينـدة جـان،     بخشـندگي، فراخـي، يـاري   . اشاره و نمادي از بـاروري آناهيتـا هسـتند   

 اوسـتا از ديگـر كاركردهـا و اوصـاف آناهيتـا در     ... كنندة زايش، نيرومنـدي و  بخشي، آسان درمان
عناصر فرعي ظروف زرين و سـيمين ساسـاني حـاوي     هستند كه از طريق واكاوي و نمادشناسي

شـدة ايـن    اسـاس ظـروف مطالعـه    كلـي، بـر   طـور  به. ها را بازشناسي كرد توان آن نقش آناهيتا مي
ها تصاوير آناهيتا به كار گرفته شده، همچنين براسـاس نمادشـناختي نقـوش     پژوهش، كه در آن

ها اشاره كرده  بدان اوستار آناهيتا كه در توان به هريك از كاركردها و مظاه فرعي اطراف آن، مي
دهنـدة   كننـده و يـاري   دهندة جان، بخشـندگي، آسـان   افزون: بر اين اساس نيلوفر. است، پي برد

گستردگي و فراخي، بـاروري و  : باروري و زايايي، گستردگي و فراخي؛ طاووس: زايش و تولد؛ انار
باروري و زايـايي فزاينـدة   : و بخشنده؛ نوزاد دهنده گري، ياري  هدايت: بخشي؛ سگ زايايي، زندگي

توانـايي،  : پاكي و بخشندگي؛ عقـاب : آب، پاكي، باروري و زايايي، افزايندة جان؛ كبوتر: جان؛ جام
: بخشـي؛ هالـة نـور    باروري و زايايي، فزاينـدة جـان، درمـان   : زورمندي و برومندي، فراخي؛ انگور

دهندة  كننده و ياري ، فزايندة جان و گيتي، آساننهايت بز كوهي پرستندگي، اهورايي كيش و در
در آخـر و از روي نمادشناسـي   . كننـد  عنوان مظاهر و كاركردهاي آناهيتا بازنمود مـي  زايش را به

توان اثبات كرد كه موتيف اصلي اين ظروف آناهيتا بـوده و هنرمنـدان    نقوش فرعي و كناري مي
و اوصاف و مظاهر آناهيتا، بـه تصـويرگري و    اوستادورة ساساني با توجه به آگاهي كامل به متن 

  .اند پردازي ظروف زرين و سيمين پرداخته نقش

  منابع
 .علمي و فرهنگي: ، تهرانهفت هزار سال فلزكاري در ايران). 1382(احساني، محمدتقي ] 1[
  .39ـ36، ص 28، ش هنرنامة  ، فصل»زيبايي مداومت و دين«). 1374(ارجمندي، مهرداد ] 2[
  .انتشارات سروش: ، تهراناسطوره، بيان نمادين). 1377(پور، ابوالقاسم  اسماعيل] 3[
هـاي   نقش نمادهاي آييني و ديني در نشانه«). 1391(پور، مريم  السادات؛ حسن افضل طوسي، عفت] 4[

  .161ـ135، ص 13، س 49، ش ملي مطالعاتنامة  ، فصل»بصري گرافيك معاصر ايران



  259 ...مظاهر و كاركردهاي آناهيتا

  .مرواريد: گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، تهران). 1371( اوستا] 5[
  .علم: ، تهراننگاهي به تاريخ اساطير ايران باستان). 1388(بهار، مهرداد؛ شميسا، سيروس ] 6[
  .اميركبير: ، تهران2، جهاي عشايري و روستايي فارس دستبافت). 1371(پرهام، سيروس ] 7[
  .فرهنگ و هنر: ، تهرانيرانهنر ا). 1388(پوپ، آرتور آبهام ] 8[
، سيري در هنر ايران از دوران پيش از تـاريخ تـا امـروز   ). 1387(پوپ، آرتور آپهام؛ اكرمن، فيليپس ] 9[

 .علمي و فرهنگي: ترجمة سيروس پرهام و گروه مترجمان، تهران
  ، 3ش ، 2، س پژوهـي  باسـتان ، »اي فراهـان  نگاهي به نقوش صـخره «). 1386(پوربخشنده، خسرو ] 10[

  .49ـ4ص 
، »هـا  درخت زندگي و ارزش زندگي و نمادين آن در بـاور «). 1381(پورخالقي چترودي، مهدخت ] 11[

 .، ش اولمطالعات ايرانيمجلة 
، ص 28، ش هنـر نامـة   ، فصـل »هاي كهن ايراني نقش و نماد در سفالينه«). 1374(حاتم، غالمعلي ]12[

 .378ـ355
ماية گل لوتوس در هنر مصر، ايران و  بررسي نقش«). 1393(شميم كاظم؛ سعيده،  حسنوند، محمد] 13[

  .22ـ3، ص 11، ش جلوة هنر، مجلة »مصر
، ها و نمادهاي ايران در عهد باسـتان  درآمدي بر اسطوره). 1385(دادور، ابوالقاسم؛ منصوري، الهام ] 14[

  .نشر كلهر و دانشگاه الزهرا: تهران
  .گنجينة هنر: ، تهرانها و نقوش ساساني هبافت). 1381(رضا  رياضي، محمد] 15[
هاي مردم يـزد در نقـش نمـادين     بازنمود باورداشت«). 1388(زاده، فهيمه؛ پورمند، حسنعلي  زارع] 16[

  .97ـ83، ص 4، ش نامة هنرهاي تجسمي و كاربردي، »سرو
  .يساولي: تهران ،ايران فرش در پژوهشي). 1381( تورج ژوله،] 17[
  .مركز: ، تهرانپژوهشي در قصة يونس و ماهي). 1377(ستاري، جالل ] 18[
 .دستان: ، ترجمة مهرانگيز اوحدي، تهرانفرهنگ نمادها). 1389(سرلو، خوان ادواردو ] 19[
 .ني: ، تهرانفره ايزدي در آيين پادشاهي ايران باستان). 1384(سودآور، ابوالعالء ] 20[
: ، تهـران هـاي ايـران   نامة تصويري آرايه و نقـش فـرش   فرهنگ). 1387(شعباني خطيب، صفرعلي ] 21[

  .سپهر انديشه
: ، تهـران 2، ترجمـة سـودابه فضـائلي، چ    فرهنـگ نمادهـا  ). 1388(گري، ژان؛ گربران، آلن  شواليه] 22[

  .جيحون
هاي صفويه و  نمادين پرنده در فرشماية  بررسي نقش«). 1389(فر، مهناز  پور، طيبه؛ شايسته صباغ] 23[

  .49ـ39، ص14، ش نگره، مجلة »قاجار از نظر شكل و محتوا
نامة كارشناسـي ارشـد،    ، پايان»نمادگرايي در هنر هخامنشي و ساساني«). 1384(صدري، مهرداد ] 24[

 .دانشگاه تربيت مدرس
، ش 5، س هـاي ادبـي   وهشپـژ نامة  ، فصل»نماد پرندگان در مثنوي«). 1386(صرفي، محمدرضا ] 25[

 .53ـ76، ص 18
 .108ـ99، ص 20، ش فروزش، »ماية ماهي درهم در قالي ايراني بن«). 1388(طاهري، صدرالدين ] 26[



  1397تابستان ، 2، شمارة 10، دورة فرهنگ و هنرزن در   260

شناسي و نمادشناسي زيورهاي لرستان در دوران  گونه«). 1392(طاهري، صدرالدين؛ همتي، آنيتا ] 27[
 .14ـ5، ص 4، ش 18، دورة تجسميـ هنرهاي   هنرهاي زيبا، نشرية »مفرغ و آهن

هـاي   هاي متنوع درخت زندگي بر روي فرش صورت«). 1388(عابددوست، حسين؛كاظم پور، زيبا ] 28[
  .123ـ139، ص 12، ش )گلجام(نامة علمي پژوهشي انجمن علمي فرش ايران  ، فصل»ايراني

  .117ـ112، مرداد و شهريور، ص 48و  47، ش كتاب ماه هنر، »نمادهاي آييني«). 1381(كريمي، سعيد ] 29[
، »اي ايران بر مبناي مطالعات ميـداني  هاي صخره كاري نگرشي نو به كنده«). 1386(كريمي، فريبا ] 30[

  .34ـ20، ص3، ش 2، س پژوهي باستانمجلة 
 .فرشاد: ، ترجمة مليحه كرباسيان، تهرانفرهنگ نمادهاي سنتي). 1379(كوپر، جي سي ] 31[
، ترجمة شهرام فلزكاري ايران در دوران هخامنشي، اشكاني، ساساني). 1383(جت، پل گانتر، سي؛ ] 32[

  .گنجينة هنر: حيدرآباديان، تهران
بنگاه : وشي، تهران ، ترجمة بهرام فرههنر ايران در دوران پارت و ساساني). 1350(گريشمن، رومن ] 33[

 .ترجمه و نشر كتاب
  .نيلوفر: تهران طاهري، ترجمة فرزانه ،ادبي نقد انيمب). 1376(ديگران  و ويلفرد گرين،] 34[
 .انتشارات ققنوس: هاي ايراني، تهران آناهيتا در اسطوره). 1385(گويري، سوزان ] 35[
ماية خوشة انگور  يابي نقش ريشه«). 1392(فر، يعقوب؛ عليان، علمدار حاجي؛ دنيلي، عادله  محمدي] 36[

  .79ـ65، س اول، ش اول، ص فن و هنر، مجلة »هاي مسجد جامع نائين و برگ مو در گچبري
هـاي فلـزي و    ويـژه جـام   بررسي نقوش تزيينـي هنـر دورة ساسـاني بـه    ). 1380(محمودي، فتانه ] 37[

  .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران ها، پايان پارچه
هنر و ، مجلة »معرفي كاشي الجوردي با نقش عقاب دورة هخامنشي«). 1355(معصومي، غالمرضا ] 38[

  .27ـ20، ص164، ش مردم
بازتـاب نمـادين ايـزد مهـر بـر ظـروف       «). 1390(زاده، حميـده   موسوي كوهپر، سيد مهدي؛ يسن] 39[

 .183ـ163، صص 2، س اول، ش شناسي ايران هاي انسان پژوهش، »داليون ساسانيم
  .59ـ54، ص40، ش كتاب ماه ادبيات و فلسفه، »سگديد، رانش اهريمن«). 1379(مهدوي، مليحه ] 40[
نامـة كارشناسـي    ، پايـان »هـاي لرسـتان   بندي مفرغ بررسي و طبقه«). 1380(ميرمحمدي، نيلوفر ] 41[

 .تربيت مدرس ارشد، دانشگاه
مطالعة نمادشناسانه و تطبيقي عناصر نقوش منسـوجات  «). 1392(نامجو، عباس؛ فروزاني، مهدي ] 42[

  .42ـ21، ش اول، ص هنر علم و فرهنگنامة  ، فصل»ساساني و صفوي
: آبـادي، تهـران   الـدين نجـم   ، ترجمة سيفهاي ايران باستان دين). 1359(نيبرگ، هنريك ساموئل ] 43[

  .ها مركزي ايراني مطالعة فرهنگ انتشارات
  .آگاهان ايده: ، ترجمة منوچهر فرهنگ، تهرانهاي ايرانيان دين). 1377(ويدن گرن، گئو ] 44[
: ، ترجمة رقيـه بهـزادي، تهـران   اي نمادها در هنر شرق و غرب فرهنگ نگاره). 1380(هال، جيمز ] 45[

  .فرهنگ معاصر
نامـة   ، فصـل »هـاي مسـيحيت   ة تقدس دورة ساساني بر هالـه تأثيرات هال«). 1384(الهي، محبوبه ] 46[

  .64ـ57، ش اول، ص نگرهـ پژوهشي  تحليلي



  261 ...مظاهر و كاركردهاي آناهيتا

  .فرهنگ معاصر: ، تهرانفرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي). 1369(ياحقي، محمد جعفر ] 47[
، ترجمـة  فروپاشـي ساسـانيان  هنر ساساني، تاريخ ايران از سلوكيان تـا  ). 1377(يارشاطر، احسان ] 48[

  .اميركبير: ، بخش دوم، تهران3حسن انوشه، ج 
[49] Bothmer, dietrich von, ed. 1990. Glories of the past: ancient art from the shalby 

white and leon levy collection. New 261ars: metropolitan museum of art. 
[50] Brunner, Christopher, 1974, Middle Persian Inscriptions on Sasanian 

Silverware, Metropolitan Museum Journal, Vol. 9 (1974), pp. 109-121. 
[51] Chegini,N.N.,Nikitin,A.V.,(1996)”,Sasanian Iran-Economy, Society, Arts and 

Crafts,History of Civilization of Central Asia,The Crossroads of Civilizations 
A.D.250 to 750, ed. 

[52] Cooper, j.c,(1968), Illustrated Encyclopedia Of Traditional Symbols, Thomes 
and Hudson, London. 

[53] Duchesne-Guillemin,J.,(1971), “Art et religion sous les Sassanides”,In Atti del 
ConvegnoInternazionalesulTema:La Persia nelMedioevo (Roma 31 Marzo-5 
Aprile 1970),Roma,AcademiaNazionaledeiLincei. 

[54] Ettinghausen, Richard. "A Persian Treasure." The Arts in Virginia 8, pp 28-41. 
[55] Graber,O.,(1967),Sasanian Silver Late Antique and Early Medieval Arts of 

Luxury From Iran,Michigan,University of Michigan Museum of Art. 
[56] Gunter,A.C.&Jett,P.,(1992),Ancient Iranian Metalwork in the Arthur M. 

Sackler Gallery and the Freer Gallery of Art,WashingtonD.C.,Smithsonian. 
[57]  Harper,p.o.(1978),The Royal Hunter,NewYork,Asia Society in Association 

with J. Weatherhil 
[58] Hole, Frank , Wyllie, cherra,(2007), The Oldestdepictions Of Canines and a 

Possible Early Breed Of Dog In Iran, Paléorient, vol. 33.1, p. 175-185. 
[59] maryolson. GODDESSES, PRIESTESSES, QUEENS AND DANCERS: 

IMAGES OF WOMEN ON SASANIAN silver, 2008. Honors Projects. Paper 
32. 

[60] MoussaviKouhpar, Mehdi & Timothy Taylor (2008), A Metamorphosis in 
Sasanian Silverwork: The Triumph of Dionysos,Oxford: Durham University. 

[61] Olson, mary (2008). Goddesses, Priestesses, Queens and Dancers: Images of 
Women on Sasnian Silve, Honors Projects. Paper 32. Pp: 1 – 78. 

[62] Scerrato,U.,(1966), “SasanianArt”,Encyclopedia of World 
Art,vol.XII,London,McGrawhill. 

[63]  Shepherd, D., (1964), “Sasanian Art in Cleveland”,Bulletin of the Cleveland 
Museum of Art,Cleveland. Vol. 51, No. 4 , pp. 66-92 

[64] Zeder, M. A. (2008), Domestication and early agriculture in the Mediterranean 
Basin: Origins, diffusion and impact, Proceedings of the National Academy of 
Sciences 

[65] http://www.clevelandart.org 
[66] http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm 
[67] http://www.metmuseum.org 
[68] http://www.parsianforum.com 
[69] https://www.pinterest.com 
[70] http://depts.washington.edu 
[71] http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm 
[72] http://www.clevelandart.org 
[73] https://www.pinterest.com 



  1397تابستان ، 2، شمارة 10، دورة فرهنگ و هنرزن در   262
[74] http://www.asia.si.edu 
[75] http://depts.washington.edu 
[76] http://art.thewalters.org 
[77] http://depts.washington.edu 
[78] http://www.louvre.fr 
[79]  http://collections.lacma.orgnode 

   


