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فالت ايران سرزميني است كه تقريبـاً در مركـز كمربنـد            «: بنابر گفتة دانشمندان  
1.»خشك و بزرگ دنياي قديم قرار گرفته است

هـاي  شان داده، در زماني كه قسمت اعظم اروپـا از تـوده           شناسي ن  زمين تحقيقات
هاي مرتفع در زيـر آب   ـ كه طي آن حتي دره 2يخ پوشيده بود، نجد ايران از دوران باران

.گذشتقرار داشت ـ مي
زار بزرگـي اسـت، در آن زمـان         بخش مركزي نجد ايران كه امروز بيابـان و نمـك          

.شدهاي مرتفع به سوي آن سرازير مي كوهدرياچة وسيعي بوده كه رودهاي بسيار از
 سال پـيش از مـيالد مـسيح         15000 تا   10000توان بين   در عهدي كه آن را مي     

عهد باراني از بـين رفـت و عهـدي    . تخمين زد، تغييرات تدريجي آب و هوا صورت گرفت   
 در 3.نامند و هنوز هم ادامـه دارد جانـشين آن گرديـد        كه اصطالحاً آن را عهد خشك مي      

هـاي زيـادي پـيش آمـده كـه ايـن مـسأله در زنـدگي                ساليفالت ايران به تدريج خشك    
متأسـفانه هنـوز آمـار كـافي بـراي      . مردمان اين سرزمين تأثيرات به سزايي داشته اسـت   

.ها در دست نيستسالياظهار نظر دربارة تناوب خشك
در 1880 تـا    1860هايي كه در سال     اساس قحطي بر» شتولسه«و  » آندره آس «

ايران پيش آمده و همچنين با مقايسة اوضاع و احوال ايران با هندوستان به ايـن نتيجـه                  
در ضـمن  . شـود سالي در ايران تجديـد مـي   سال يك بار خشك11 تا 10رسيدند كه هر   

.كنداين دوره با كسوف يازده ساله تطبيق مي
ريـاي خـزر    در سطح د  1915 تا   1880 تغييرات متناوبي را كه از سال        4»بروكنر«

هاي تاريخي مورخان و اسناد ديگر تحت نظم و ترتيب قرارداد           روي داده به كمك گزارش    
.كند سال يك بار آب و هواي فالت ايران تغيير مي35و به اين نتيجه رسيد كه هر 

هـاي  هرگاه به نقشة جغرافيايي فالت ايران بنگريم، به كم بـودن تعـداد رودخانـه              
هاي ايران فصلي هستند، يعني در زمستان و مواقـع          لب رودخانه اغ. بريمميدايمي آن پي  

ها آب جريان دارد، ولـي در فـصل         ها در اين رودخانه   بارندگي و نيز هنگام آب شدن برف      
هـاي  ها بسيار كاهش يافته و در بعضي مواقع ايـن رودخانـه           خشكي و گرما ميزان آب آن     

.شوندفصلي كامالً خشك مي
توان اين كشور را در زمرة كـشورهاي     منابع آبي ايران، مي    با در نظر گرفتن ميزان    

مسأله كمبود آب معضلي است كه از ديربـاز گريبـان   . خشك و كم آب دنيا محسوب كرد   
.اين سرزمين كهن را گرفته است
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 اختـصاص   بـه آن  اهميت اين عنصر حياتي به حدي بود كه پيـشينيان ايـزدي را              
خوريم كه بـا آب و بـاروري ارتبـاط          يزد بانويي برمي  هاي قديم به ا   با بررسي تمدن  . دادند

.داشته است
هـاي جنـوبي    رسد كه پرستش ايزدبانو از آسياي غربي، دشـت        چنين به نظر مي   «

آغاز شده و سپس با مهـاجرت اقـوام آسـيايي بـه اروپـاي مركـزي و          » دن«روسيه و درة    
5.»شرقي، در آنجا نفوذ كرده است

اي از نقـاط    فراواني كه از سراسر اروپا، آسيا و پـاره        هاي  شواهد گوناگون و تنديس   
تـرين  آفريقا به دسـت آمـده حـاكي از آن اسـت كـه سـنت پرسـتش ايزدبـانو، از كهنـه                 

.هاي مذهبي در بين اقوام گوناگون در جهان قديم بوده  استسنت
ن انجـام  اشناسي كه در اواخر قرن نوزدهم و پس از آن در اير    در اكتشافات باستان  

هايي از ايزدبانوها كشف گرديد كه اغلب مربوط به هزارة دوم و اول پـيش               فت، پيكرك گر
تنـديس ايزدبـانو  ) نهاوند(» گيان«در تپه  7»گيرشمن«و  » كنتنو«6.از ميالد مسيح است   

تاريخ . هاي ايزدبانو است   كه تنها نمونة سالم از تنديس      آوردند به دست    1931در سال   را  
هـاي  به طور كلي تنـديس . داند پيش از ميالد مي    1800 تا   2500اين پيكره را گيرشمن     

ايزدبانو در منطقة خوزستان كه محل سكونت قوم عيالمي بوده، پيش از ساير نقاط غرب               
.ايران كشف شده است

قطعـات شكـستة    » تـل بـاكون   «در منطقة فارس و نواحي جنوبي ايران نيز مانند          
 در  8»تورنـگ تپـه   «منطقـة شـرق ايـران در        در  . هاي او به دست آمـده     زيادي از تنديس  

هـايي كـه در سـال       گرگان در حفـاري   » شاه تپة «دوازده كيلومتري استرآباد گرگان و در       
. متعدد به دست آمديهاي انجام گرفت تنديس1931

ها بيانگر آن است كه سنت پرسـتش ايزدبـانو از دوران نوسـنگي           كشف اين پيكره  
.م آريايي رواج داشته استدر ايران، يعني قبل از ورود اقوا

و در  » يننه«، لودي   »آفروديت«، يونان   »سرسوتي« هند   ،»ايشتر«ايزدبانوي بابل   
هاي مديترانـه   آيين پرستش ايزدبانو در روزگار باستان از كرانه       . نام داشت » اَناهيتا«ايران  

9.تا سواحل دجله و فرات و درة سند و مرزهاي خاوري ايران گسترده بوده است

هـاي  زيـرا مـغ   . يابداي ديگر راه مي   آيين پرستش اَناهيتا در دين زردشت به گونه       
هاي پـيش از زردشـت در       اي كه ايزد اَناهيتا و ايزد مهر در آيين        گاه ويژه زردشتي به جاي  

تـوان ايـن دو ايـزد       دانستند كـه براحتـي نمـي      نزد مردم داشتند كامالً واقف بودند، و مي       
ــا ورود آ  ســرودهاي از ايــن رو،يــين زردشــت در ايــران بــه كنــاري نهــاد قدرتمنــد را ب
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» هـاي اوسـتا   يشت«شود كه در    شكوهمندي در ستايش و نيايش اين دو ايزد ساخته مي         
.مندرج است» مهر يشت«و » آبان يشت«هاي به نام

)آبان يشت= (ردوي سورا اَناهيتا در يشت پنج اَ

آاليش، ايزدبانويي اسـت كـه      يرومند و بي  هاي ن  به معني آب   10ردوي سورا اَناهيتا  اَ
11.باشدهاي روي زمين ميدر ايران سرچشمة همة آب

يل سـومين    يعني آبان يـشت كـه از نظـر تفـص           ،هاي اوستا يكي از زيباترين يشت   
ـ   30يشت مذكور كه شـامل      . صاص دارد رود به او اخت   يشت بشمار مي    بنـد   132رده و     كَّ

توان به طـور كلـي بـه پـنج بخـش      ها را ميكه آناست حاوي موضوعات گوناگوني است      
هيتـا از سـوي      توصيف پرستش اَنا   -2هاي اَناهيتا    توصيف ويژگي  -121:عمده تقسيم كرد  

تايشي كه شاهان و افراد معروف       س -4ناهيتا به وسيلة زردشت      شرح پرستش اَ   -3اورمزد  
.ونگي ستايش او درخواست ايزدبانو از زردشت، مبني بر چگ-5كنند ناهيتا مياز اَ

.توان تصوير كلي از اَناهيتا را تجسم كردبا ذكر چند بند از آبان يشت مي
نران چون از خون پالوده شـود، و نيـز مادگـان چـون بزاينـد و                  تخم   > نگهداري   <- 

13.كاري اوستديگر بار آبستن شوند خويش

هايي اسـت كـه در روي زمـين جـاري اسـت،            كسي كه در بزرگي همانند همة آب      - 
14.ريزد وروكش فرو مي>  درياي<زورمندي كه از كوه هويگر به سوي 

اي زيبا، نيرومند، خوش انـدام، كمـر بـه         گاه اردوي سورا اَناهيتا به شكل دوشيزه      آن- 
ها را با   هاي زيباي درخشان كه آن    ميان بسته، باال بلند، آزاد نژاد و توانمند با كفش         

15.بندهاي زرين به پا بسته بود، روان شد

 چهار اسب سپيد   بااين گردونه   . كنداي است و آن را هدايت مي      اَناهيتا سوار گردونه  - 
16.شودراهوار كشيده مي

17.دهند تگرگ تشكيل مي وهاي ايزدبانو را باد، باران، ابراسب- 

اي خانـه دتـوان چنـين گفـت كـه  او در ابتـدا رو             در مورد اَردوي سورا اَناهيتـا مـي       - 
18.دها جنبة الوهيت يافته است بوده و بعياساطير

هاي اردشير دوم هخامنشياَناهيتا در كتيبه

هاي هخامنشي چه پيش از دوران اردشير دوم و چه پـس از دوران             در تمام كتيبه  
ها از خـداي قدرتمنـد   هميشه در كتيبه. او، هرگز نامي از ايزد اَناهيتا مشاهده نشده است      

شـاهان  .  صحبت به ميـان آمـده اسـت        >ان ديگر    خداي <» بغان ديگر «و كلمة   » اورمزد«
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خواستند، ولي ناگهان در زمـان اردشـير      همواره از اورمزد و بغان خاندان شاهي كمك مي        
تغيير كرده و ايزد اَناهيتا و ايزد مهر بـا ذكـر نـام در               » بغان ديگر «دوم هخامنشي عبارت    

.شوندها ظاهر ميكتيبه
ر نظـر بگيـريم كـه اردشـير آن را ابـداع             اگر اين مطلب را يك نوآوري تـاريخي د        

آيد كه چرا بعدها در زمان جانشين و فرزند او يعنـي اردشـير         كرده، اين پرسش پيش مي    
شود و فقط اورمزد در كنـار مهـر         ها مشاهده نمي  سوم ديگر نامي از ايزد اَناهيتا در كتيبه       

گيرد؟قرار مي
:شده استسه كتيبه در زير آورده براي روشن شدن مطلب ترجمة 

Dpd19پرسپوليس / داريوش 

اورمزد مرا ياري كند با بغان خاندان شاهي و         : داريوش شاه گويد  ) 24-12-3بند  (
به ايـن كـشور نـه دشـمن، نـه          . سالي و از دروغ بپايد    اين كشور را اورمزد از دشمن قحط      

...سالي، نه دروغ نيايدقحط

A2sd20شوش / اردشير دوم 

ه خواست اورمزد اين است كاخي كـه در زنـدگي خـود بـه               ب: اردشير شاه گويد  ... 
 مرا و آنچه را كـه مـن سـاختم از        ،اورمزد، اَناهيتا و مهر   . عنوان خلوتگاه خوشايند ساختم   

.هر باليي بپايند

A2Ha21همدان / اردشير دوم 

. اين كاخ را به خواست اورمزد، اَناهيتا و مهر مـن بنـا كـردم              : ... اردشير شاه گويد  
 اَناهيتا و مهر مرا از بال بپايند و اين را كه من بنا كردم نه فرو پاشـد و نـه آسـيب          اورمزد،

.بيند

روايات تاريخ نويسان يوناني

هايي از اَناهيتـا در زمـان اردشـير دوم هخامنـشي رواج يافـت،               راشتن تنديس فبرا
 درج شـده    هـا چنان كه نام اين ايزدبانو براي اولين بار در زمان همين شـاه در كتيبـه               هم

.است
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هـاي چـوبي و     مورخان يوناني در مورد اين مطلب كه پارسـيان و مادهـا تنـديس             
كردنــد، هــم عقيــده بودنــد و ايــن موضــوع را بــه صــراحت در ســنگي را پرســتش نمــي

22.هايشان نقل كردندكتاب

 از يك فرمان مذهبي در زمان اردشير دوم نام بـرده          23»برسوس«اما در يك مورد     
 اهل اسكندريه محتواي آن را معلوم و ثبت كـرده           24»كلمان«متأخر به نام    كه يك مؤلف    

بعد از يادآوري مطلب كـه پارسـيان و مادهـا بـه سـتايش            » برسوس«در اين مورد    . است
25:نويسدپرداختند، ميها نميسيتند

 را آغاز (agalmata sebein)اما بعدها، پس از ساليان دراز، بزرگداشت از تنديس «
 اين شيوه را اردشير، پسر داريوش اخس معمول كـرد؛ او اولـين كـسي بـود كـه          كردند و 

 در بابل، شوش و اكباتان داد و بـه          26فرمان به برافراشتن تنديسي از آفروديت انائي تيس       
) او( و به دمشق و سارد امر كـرد بـه درگـاه            ]باختران[ و باختريش    ]پرسپوليس[پارسيان  

».ستايش برند
: مهم مطرح استدر اينجا دو مسأله

شد، در صورتي كه پرسـتش و       هايي از اَناهيتا برافراشته مي    به چه علت بايد تنديس    -1
ها در نزد پارسيان و مادها مرسوم نبوده است؟نيايش تنديس

هـايي از اَناهيتـا را   يابنـد تـا تنـديس   چه فرقي است ميان شهرهايي كه دستور مـي    -2
بند تا به درگاهش ستايش كنند؟يابرافراشته كنند و شهرهايي كه دستور مي

دخول « اردشير كه   گيرشمن و برخي دانشمندان مبني بر اين       ةدر اين مورد عقيد   
هـاي او در معابـد شـوش، تخـت جمـشيد،             و پرسـتش پيكـره     دادصورت  را  آيين اَناهيتا   

بايست به اتحاد همة اقوام شاهنـشاهي تحـت يـك    هگمتانه، بابل، دمشق، سارد و بلخ مي   
ــشت  ــين م ــده        آي ــغير زن ــياي ص ــل آس ــان مل ــدتي دراز در مي ــار آن م ــه آث رك ـ ك

 زيرا اين احتمال بـسيار انـدك اسـت    ،رسدظر نمين درست ب27،»مانده ـ ياري كرده باشد 
شينيان خود كه به پرستش اورمزد به عنوان خـداي بـزرگ            يكه اردشير دوم با سياست پ     

 اربـاب انـواع ايرانـي را در      كـرده تـا كـيش     پرداختند، قطع ارتباط كرده و تـالش مـي        مي
 بـراي    شكلي ويـژه   ،از طرفي اگر اَناهيتا هم    . برشمرده مستقر كند  » برسوس«مناطقي كه   

هاي محلي يافته است، بدون ترديد شاه بزرگ قصد نداشته تا كيش رسـمي الهـه         الوهيت
28.هاي ديگر بياميزدرا با كيش الوهيت

 در مـورد نبـرد      29ي كـه گزنفـون      توان بـه مطلبـ    ها مي براي پاسخ به اين پرسش    
در مـورد نبـرد كوناكـسا كـه ميـان اردشـير دوم و            . اشاره كرده اسـتناد كـرد     » كوناكسا«

) م.پ (401كنـد، كـه در تابـستان        دهد؛ گزنفون چنين نقل مي    برادرش كورش روي مي   
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)  متـر  700( اسـتاد    4 در برابـر شـط فـرات بـه پهنـاي             30»ت پـسك  «ارتش كورش به    
: هـا را سـوزانده بـود       در راه عقب نـشيني پـل       » اردشير دوم  ةفرماند«ومس  ابروك. رسيدند

در عبـور از پهنـاي رودخانـه        . كورش از شط عبور كرد و تمام سپاه به دنبـال او رفتنـد             «
نكتـة قابـل توجـه ايـن اسـت كـه گزنفـون             » ارتفاع آب تا سينة هيچ يك از افراد نرسيد        

كس جز اين دفعه نتوانسته پيـاده از ايـن   گفتند كه هيچ    مردمان ت پسك مي   «: گويدمي
.»...شط عبور كند
. باشـد ترين نكتة قابل بررسي فروكش كردن آب رودخانة فرات مـي جا مهم در اين 

كه در كنـار رود     » ت پسك «راني بودند و شهر      دجله و فرات همواره قابل كشتي      ةرودخان
ولي ناگهان  . شده محسوب مي  راني در آن زمان   فرات قرار داشته يكي از بنادر مهم كشتي       

آيـد كـه ارتـش    بينيم كه آب رودخانة فرات تا حدي پـايين مـي        در زمان اردشير دوم مي    
تواند پياده از آن عبور كند در حـالي كـه آب فـرات تـا سـينة سـپاهيان نيـز                      كورش مي 

!رسيدنمي
سالي رودخانـة فـرات و منـاطق    شود مبني بر خشك اي مطرح مي  در اينجا فرضيه  

.اور آنمج
هـايي از اَناهيتـا   شاه در مناطق بابل، شوش و اكباتان دستور به برافراشتن تنديس         

منطقة بابل در ميان دو رودخانة دجلـه و فـرات قـرار داشـته و بـا توجـه بـه         . را داده بود  
توان مطمئن شد كه دجله هم دچـار ايـن       سالي كه محتمالً در فرات روي داده مي       خشك

ـ    زيرا ا،معضل شده است   ثيري كـه از  أين دو رودخانه به علت نزديكي به يكـديگر و نيـز ت
هاي چنين با توجه به سرچشمة مشترك آنها كه از كوه         گيرند و هم  يك نوع آب و هوا مي     

توان مطمئن بود كه دجله هـم در آن مقطـع از زمـان كـم آب         باشد مي جنوب تركيه مي  
سـالي   در بابل به سبب خـشك هاشويم كه برافراشتن تنديس   ه مي پس متوج . شده  است  

هـا و   هـايي از ايـزد آب     زيرا شـاه متوجـة لـزوم وجـود تنـديس          . در آن منطقه بوده است    
ـ      ،ها شـده اسـت   رودخانه ت نزديكـي بـه منطقـة     شـهرهاي اكباتـان و شـوش نيـز بـه علّ

پـس آنـان نيـز      .  يا دچار بحران شده بودند و يا در معرض خطر قرار داشتند            ،النهرينبين
.كردندهاي ايزد آب را در شهرشان برافراشته مييسبايد تند

توان گفت كه اين مناطق چون      در مورد سارد، دمشق، پرسپوليس و باختريش مي       
سالي نبودند و از فوايد مجـاورت بـا دريـاي اژه و مديترانـه و نيـز                 در معرض خطر خشك   
هـا   درگـاه ايـزد آب   فقط فرمان يافتند تا بـه رواز اينشوند،  مند مي رودخانة جيحون بهره  

.نيايش كنند
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چنـين دسـتور برافراشـتن      هـا بـراي اولـين بـار و هـم          ذكر نام اَناهيتـا در كتيبـه      
هايي از او در چند شهر خاص و فرمان نيايش به درگاهش در سرحدات شـرقي و                 تنديس

چنين با توجه به داستان عبور پيـادة سـربازان كـورش از فـرات در         غربي امپراتوري و هم   
 سـالة   10هـاي   چنين تنـاوب دوره   رسيد و هم  كه آب تا سينة هيچ يك از افراد نمي        يحال

شود كه چرا ناگهان در زمان اردشير دوم ايزد         سالي در ايران، اين مسأله روشن مي      خشك
سالي كه براي بعضي    براي آن دليلي نيست مگر خشك     . شوداَناهيتا اين چنين پررنگ مي    

هـا در آن  ها و آباده و باعث شده تا نياز به ايزد رودخانه       مناطق كشور در آن دوران رخ د      
.تر شودمقطع خاص از زمان محسوس

آيين پرستش اَناهيتا در دوران سلوكيان، پارتيان و ساسانيان ادامه يافته و بـه اوج      
 اين ايزدبانو در تاريخ كشور مربوط به دوران         ش ولي نقطة عطف براي پرست     ،رسدخود مي 
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