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  مقاله تهیه راهنماي
  

 باستان ،شناسی مبانی نظري باستان موضوعات تمامی در ،"شناسی ایران پیش از اسالم جستارهاي باستان" هنشری
سنگ، مفرغ و آهن و فرآیند گذار -هاي نوسنگی، مس شناسی دوره باستان ،سنگی شناسی و مطالعات مربوط به دوران پارینه زمین 

گذاري جدید تاریخ ،هاي پیش از تاریخ و دوران تاریخیشناسی مرتبط با دورههاي باستانها و بررسی شدستاوردهاي کاو ،ها به آن
سنجی و فناوري اطالعات در حوزه مطالعات باستان ،هاي پیش از تاریخی و دوران تاریخییابی شده از محوطه و بقایاي سال

شناسی دوران تاریخی (ایالم، ماد، ون تاریخی و مطالعات باستانمت ،شناسی پیش از تاریخ و دوران تاریخیمطالعات باستان
شناسی و قوم باستان ،شناسی و ژنتیکباستان ،شناسیها در باستان اي و جایگاه آنعلوم میان رشته ،هخامنشی، پارت و ساسانی)

 و نرسیده، چاپ به علمی اتنشری در قبالً که را پژوهشی مقاالت شناسی و علوم پایه (شیمی، فیزیک، ریاضیات و آمار و ...)باستان
. کند می چاپ وصول اولویت ترتیب به ید،أیت صورت در و پذیرفته داوري و بررسی براي باشد، نشده ارسال ها آن در درج براي یا

 قابل هنشری این در نیز گردیده ارائه علمی هاي کنفرانس و سمینارها در یا پژوهشی هاي گزارش چارچوب در که ییها پژوهش
  .است چاپ و بررسی

  شوند، ضروري است:  هایی که براي چاپ به نشریه ارسال می رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله
 .شود ارسال www.sku.ac.ir/iaejسامانه نشریه به نشانی  طریق ازبراساس فرمت مجله تنظیم و  مقاله، Word فایل -

 وي با مکاتبات کلیه و کند می ارسال نشریه براي را مقاله که است شخصی هدهع بر نویسندگان نام ترتیب و مقاله مسئولیت -
اسامی کلیه نویسندگان  درجنامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري باشد،   . در صورتی که مقاله حاصل پایانشد خواهد انجام

  (دانشجو، استادان راهنما و مشاور) الزامی است.
  زمان براي چاپ به نشریات دیگر ارسال شده باشد. رسیده باشد یا هممقاله نباید به شکل کامل به چاپ  -
وصولی بعد از  هدر این راستا، مقالست. اتحریریه مجله هیأت جلسه  أییدت منوط به از داوريپس پ چااي مقاله برش پذیر -

 خواهد شد. عودتگان دیا نویسننگارش، به نویسنده  هنام شیوه نکردن د و در صورت رعایت وش میدریافت، بررسی اولیه 
  مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.

  :مقاله مختلف هاي قسمت شرح و ترتیب
پیشینه و مبانی  ،ها روش و مواد ،مقدمه ،کلیدي هاي واژه ،فارسی چکیده ،عنوان ،مقاله مشخصات برگ شامل ارسالی مقاالت

 (اختیاري)؛ گزاري سپاس ،گیري و نتیجه بحث ،نتایج ،العه)شناسی منطقه یا محوطه مورد مط نظري (موقعیت جغرافیایی و باستان
  .باشد می انگلیسی زبان بههاي کلیدي  هو واژ چکیده ؛ عنوان،استفاده مورد منابع

مقاله در باال، نام کامل کلیه مؤلفان در سطر دوم و آدرس  عنوان	نویسندگان فایل	اي جداگانه، در  در صفحه مشخصات مقاله:
علمی (کارشناس، مربی، استادیار، دانشیار یا استاد)، ارگان مربوطه، شهر محل اقامت، آدرس پست الکترونیک به ها شامل مرت آن

)E-mailها، به صورت فارسی و در صفحه دوم همانند صفحه اول انگلیسی درج گردد. ) و شماره تماس مستقیم آن  
 نویسندگان نام ذکر به نیازي عنوان زیر در. باشد می مقاله محتواي کننده منعکس و کلمه 20 در حداکثر مقاله عنوان :عنوان

  .باشد نمی
 کلی گیري نتیجه و آمده دسته ب نتایج و روش هدف، مسئله، بیانگر کلمه، 350 حداکثر تا 250 در مقاله چکیده :فارسی چکیده

  .است پژوهش از
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در مقدمه ه همین منظور ب تحقیق یا مشاهده است. بیان کننده سوابق علمی مطالعه، ضرورت انجام و اهدافاین بخش  :مقدمه
انگیزه کار انجام  پایان به و در مقاله مشخص باشدد و ارتباط آن با موضوع وطور مختصر بیان ش هاي قبلی پژوهش به باید زمینه

   شده اشاره شود.
ها و وسایل مورد استفاده به  روشگیري و شرح مواد،  این بخش باید شامل جامعه مورد بررسی، نحوه نمونه ها: مواد و روش

افزار مورد  هاي مشخص و تعریف شده با ذکر نام ارجاع شده باشد. روش آماري و نام نرم طور کامل باشد و در صورت لزوم روش
  استفاده نیز بیان شود. 

  سی منطقه یا محوطه مورد مطالعه)شنا پیشینه و مبانی نظري (موقعیت جغرافیایی و باستان
ها و نتایج با ترتیب منطقی در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و اشکال ارائه شود و فقط از یکی از موارد یاد شده  داده نتایج:

گیري از حروف مخفف در  گیري شود و اطالعات موجود در متن مجدداً تکرار نگردد. در صورت بهره براي ارائه اطالعات بهره
گیري شده، تمامی این مقادیر باید بر  آن در متن آورده شود. در صورت اشاره به مقادیر اندازهتصاویر یا جداول حتماً کلمات کامل 

ها و به صورت  ها باشد و واحدها به صورت حروف خالصه شده آن گان آن هاي ده المللی یا ضریب اساس سیستم استاندارد بین
Italic .کرد استفاده ها شکل ترسیم یا و ها جدول تهیه راهنماي عنوان به توان می  نشریه این در مندرج مقاالت از آورده شود.  
گیري  هاي مهم و تازه تحقیق و نتیجه شود جنبه هاي مهم نویسنده یا نویسندگان آورده شود. تأکید می در این بخش یافته :بحث

ها با سایر منابع و  تفاوت یا تشابه یافتهها یا دیگر مطالب ذکر شده در مقدمه یا نتایج تکرار نشود. علل  حاصل از آن نقل شود. داده
  هاي جدید بیان، توجیه و پیشنهادها ارائه شود. تحقیقات بیان گردد. در پایان بحث در صورت لزوم فرضیه

 آن احتمالی) کاربردهاي یا( کاربرد ذکر و گیري کلی از پژوهش صورت خالصه، در چند خط نتیجه  در این بخش به گیري: نتیجه
  گردد. ه میئارا

 اشخاص کلی طور به و نهادها، و ها سازمان اشخاص، معرف کلمه، 50 در حداکثر بخش این نیاز، صورت در :گزاري سپاس
  .باشد  آنان از قدردانی و تشکر و پژوهش انجام در ثرؤم حقوقی و حقیقی
براي  وباشد  درآمده علمی مجالت از ییک در مندرج مقاله یا کتاب صورت به قبالً باید مقاله متن در شده اشاره منابع :منابع

: 1389 همکاران، و نسب وحدتی(» و شماره صفحه سال، نویسنده نام« ید بابا متن در ارجاع نحوه. باشد دسترسی قابلنویسنده 
 اشاره بعمنا از صرفاً باید مقاله انتهاي در استفاده مورد منابع فهرست .باشد) 51: 1391و خسروزاده،  54: 1386؛ ساریخانی، 21

 هاي شماره از یک هر در رفته کار به روش یا زیر هاي مثال برابر نویسنده، نام الفباي حروف ترتیب به و شمارهبا  داشب متن در شده
   .شود می آورده خارجی منابع آن دنبال به و فارسی منابع ابتدا ،باشد شده تهیه هنشری این

انتشارات وزارت  ،پژوهشکده سازمان میراث فرهنگیشناسی (جلد اول)،  ، تئوري و عمل در باستان1380علیزاده، عباس،  .1
  ، تهران.فرهنگ و ارشاد اسالمی

الدین خرازي و الهه حجازي، انتشارات  شناسی شناختی (ویراست چهارم)، ترجمه سیدکمال ، روان1387استرنبرگ، رابرت،  .2
 سمت، تهران.

حلیل نقش ت، 1390، جواد نیستانیو  شهیدي خطیب حمید ،نسب تیحامد وحد ،محمود حیدریان ،مهدي کوهپر، سید موسوي .3
هاي جغرافیاي طبیعی  پژوهشی پژوهش-هاي باستانی استان مازندران، مجله علمی عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه
  .1390بهار  75دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، شماره 

4. Hamlin, Carol, 1975, Dalma Tepe, Iran, British Institute of Persian Studies, Vol. 13: 111-127. 
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  یپارتو  یسلوک هنر دوراندر  تایاناهالهه  ر منسوب بهینگارانه در تصاو لیشما یپژوهش
  

  *1علیرضا قادري
 
  

  دهیچک
  

ک سرود کامل از ين الهه ياست. ا يزرتشتزدان مشهور ياز ا يياوستا يتايسور اناه  يانه و ارِدويم يد پارسيسور اناهياردو
ها و  است، به خود اختصاص داده است. کتاب يياوستا ين سرودهايتر ن و کامليتر از مفصل يکيشت را، که يآبان  يعنيها  شتي

 يها ختگان حوزهياز فره يارينکه بسينگاشته شده است. با ا يت ويمختلف شخص يها در مورد جنبه يمقاالت فراوان
شناخته شده در نظر گرفته و  ييزدبانوين الهه را به عنوان اي... ا ان ويخ اديخ هنر، تاري، تاريشناس خ، باستاني، تاريشناس اسطوره
چکدام از يدهد که ه ينشان م يو ي پرونده يانتقاد يدانند، اما بررس ين الهه را روشن و مختومه ميا يپژوهش ي پرونده
ست و يبرخوردار ن ياز وضوح علم يها و مناسک اختصاص نييو آ يا اسطوره ي ژهيخاستگاه، کارواش، مانند  يتيهو يها جنبه

و منسجم باشد،  يل منابع غنيحاصل از تحل ياز وثاقت علم ينکه ناشيشتر از ايب يدر مورد و يعلم يها پژوهش يتوقف نسب
 يها مربوط به دوره ي ر زنانهياز تصاو يگران تعدادن پژوهشياز ا ياست. برخ يحاکم بر محافل دانشگاه يروان ياز فضا يناش

 يريگ ن مقاله با بهرهياند. ا کرده يين الهه شناسايل اي) را به عنوان شما.ق.م ۲۴۷ -.م ۲۲۴( ي) و پارت.ق.م ۳۱۲-۱۲۹( يسلوک
بهره  يا و موزه يا کتابخانه ر، از منابعيدر مطالعات تصو ينگار ليکرد شماي، و رويادراک يشناس در درون باستان يکرد بافتياز رو

 ييآزما يباستان به راست هانيران و خاورميا يهنر -ينيد -يآثار مذکور در بافت فرهنگ يا سهيو مقا يقيتطب يگرفته، با بررس
تا بر شواهد و اسناد متقن يت زنان مذکور به عنوان الهه اناهيص هويرسد که تشخ يجه مين نتيها پرداخته و به ا ن انتسابيا

ن به يالنهر نيت شوش) و بيران به مرکزيغرب ا س (جنوبييمايدر قلمرو ال يمذکور که همگ يها ليرا شمايست، زياستوار ن
ها و  نييآ يها سنت يکيه در آن روزگار، يمسلط بر آن دو ناح يمعنو يرويشه در دو ني، رياند، در کنار عناصر بوم دست آمده

 يو پارت يدوران سلوک يان آثار هنريتر، اساساً در م يدارند. به عبارت کل يهلن ينگار ليشما يگرين و ديالنهر نيب ينيسنن د
  تا منسوب کرد.ين به الهه اناهيقيتوان به  يرا نم يچ زنيل هيشما

  
  هنر.، ينگار ليشما، ي، سلوکيتا، پارتياناه: يدیواژگان کل

  
ران يا يشناس باستان يجستارها هي. نشريو پارت يتا در هنر دوران سلوکيمنسوب به الهه اناهر ينگارانه در تصاو ليشما يپژوهش. ١٣٩٥ قادري ع.ارجاع: 

  .١١٠-٩٥): ٢(١ش از اسالم. يپ
  

                                                             
  شناسی، پژوهشگر آزاد. باستاندکتری  -١
 alireza.archaeology@gmai.com نویسنده مسئول: *

  ٣٠/١٢/١٣٩٥: تاريخ پذيرش                                  ٠١/٠٨/١٣٩٥ تاريخ دريافت:

mailto:alireza.archaeology@gmai.com
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  مقدمه
 انيپا هنقط ).ق.م ٣٣٣-٣٢٣( يظهور اسکندر مقدون

 يمآب يهلندوران و آغاز  ونانيك يكالس دوران
ن فاتح يظهور ا ياسيس امديپن يبارزتر ک) است.ي(هلنست
از  شيپ ٣٣٠در  يهخامنش يشاهنشاهسقوط  ،بزرگ

تمام ران و يافالت  ،سقوط نيا هجيدر نتبود.  الديم
جزو  نيش از ايپکه کهن،  يغرب يايآس يها نيسرزم

 ي، فرهنگياسيس هر سلطيبه ز ،بودند يهخامنش يامپراتور
در دوران . رفتشده  يان هلنيمقدون و انيهلن يو هنر

عنوان  به )کيکالس يهلن(هنر  يونانيهنر ، يهخامنش
 حاکمان يشاهنشاه مِخدمتگزار در مراکز معظ يهنر

در دوران  اماشد،  يمبه خدمت گمارده  يپارس روزمنديپ
به  مآب) يهلنا يک يهلنستهنر ( يوناني هنر ،يسلوک

 انيشرق يها نيبه سرزم روزيحاکم و پ ينوان هنرع
ج به مد يعمده به تدر وارد شد و در مراکزشکست خورده 

 )ييو روستا يجامعه (شهرطبقات فرادست  همورد عالق
سه با فرهنگ يک در مقايل شد. فرهنگ و هنر هلنستيتبد
ن يابرخوردار بود.  يک از خلوص کمتريکالس يهلن

ادغام چندرگه و حاصل  يا دهيفرهنگ اساساً پد
که  يقيتلف يبود؛ فرهنگ يهلنو  يمتعدد شرق يها فرهنگ
 ياياز دن ها پس از گذار هلنو  ديجد ياسيط سيدر شرا

 يقي، تن به تلفيامپراتور يايدنشهرها به  -متفرق دولت
فرهنگ . گر داده بوديد يها ر فرهنگيبا سار يناگز
(خط،  يهامايخود را با س يرچند عناصر درونه کيستهلن

کرد، اما در واقع  يم يمعرف يوناني) يهنرک يتکنزبان و 
هر دو  يو محل يهلنعناصر  بود که يچند تبار يا دهيپد

مراکز که از  يآثار اندک فعاالنه در آن شركت داشتند.
شان در  يير مناطق فرمانروايو سا ١»رانيا«در  يسلوک

  ن فرهنگ و هنر را دارند.يا رخسارم، يدست دار

                                                             
هاي پيش از ساساني از سر ناگزيري است، زيرا بنا  براي دوره» ايران«استفاده از واژه  -١

ها واحدهاي فروملي مانند طايفه و  مبناي هويت مردمان در آن دورهبر اسناد موجود، 
تر، تا پيش از تأسيس سلسله ساساني، مردمان  قوميت و ... بوده است. به عبارت دقيق

گفتند، يا کساني  داراي فرهنگ ايراني، يا کساني که به يکي از زبانهاي ايراني سخن مي
يستند، هيچگاه خود را به عنوان عضوي از يک ز که در قلمرو ماد، هخامنشي يا پارتي مي

اي نيز سرزمينهاي  اند. هيچ سلسله تعريف نکرده» ايران«تر به نام  ي بزرگ مجموعه
معرفي نکرده » ايران«اش را در يک واحد همبسته سياسي به نام  متنوع تحت سلطه

  است. براي توضيحات بيشتر بنگريد به:
ان، چاپ اول، ترجمه سيد منصور سيدسجادي، تهران، . آرمان اير۱۳۸۷نيولي، گراردو،  -

  موسسه فرهنگي و هنري پيشين پژوه.
. ايرانيان، يونانيان و روميان، چاپ اول، ترجمه جمشيد ۱۳۸۹ويسهوفر، يوزف،  -

  ارجمند، تهران، نشر فرزان روز.

 -.ق.م ۲۴۷( يپارت ي ک در دورهيفرهنگ و هنر هلنست
آثار دو قرن رو شد.  به رو يا دهيچيبا سرنوشت پ ٢).م ۲۲۴

ن يژه آثار به دست آمده از نسا (نخستين دوره، به ويا هياول
 يها شاخصه ي) دارايها در ترکمنستان کنون تختگاه پارت
 پارت يامپراتور دومِ همين هستند. در کيستبارز هنر هلن

رشد  يها ج نشانهيبه تدر به بعد) يالدي(از قرن اول م
سم، در يبه هلن يياعتنا يو ب يو بوم يشرق يها شيگرا

 ييگرا ين بومياما ا .٣دار شدي، پديزن هنر، خاصه در سکه
بار  نياو گر، يسم بار ديهلن ده بود کهيهنوز به سرانجام نرس
يعني  فرهنگ، نيا ديجد انيمدع از جانب وارثان و 

به  رومي - يوناني ، تحت عنوان فرهنگروميان
انه يخاورم يايبر دناد شده وارد شده و ي يها نيسرزم

  . کارگر افتاد
در  يو پارت يسلوک يها که از دوره يمدارک اندک

 ينييدهند که باورها و مناسک آ يم، نشان ميدست دار
در  ياند؛ منته ات خود ادامه دادهيهمچنان به ح يبوم
ن باورها و ي، ايژه در مناطق شهرياز موارد، به و ياريبس

 يمعمار يها ات (سبکيمناسک با عناصر مختلف اله
) ينييزدبانوان و مناسک آيزدان و ايا يل هنريمعابد، شما

، ين مردمان شرقياند. همچن ب شدهيترک يو روم يوناني
 يونانيل هنر يک و شمايزدبانوان خود را با تکنيزدان و ايا

از  يا عناصريا دست کم، عنصر يند؛ ا هکرد  يم ييبازنما
  اند.  داده يمها دخالت  يين بازنمايرا در ا يهلن يايدن

) يزديو ا ي(انسان زنان يها لين دو دوره شماياز ا
تا دورا اروپوس، به دست در نقاط مختلف، از نسا  يمتعدد

 هها به دور تعلق آن يدر موارد متعدد البته آمده است.
ن يااز  يتعدادست. يچندان محرز ن يا پارتي يسلوک
 ،اند س به دست آمدهييماين و اليالنهر نياز بکه ها  ليشما

تا يل الهه اناهياز پژوهشگران به عنوان شما يتوسط برخ
ن يا يانتقاد يبه بررساند. در ادامه،  شده ييشناسا

  .ميپرداز يم ينگار ليشما
 

                                                             
تدريج  ها از اقوام چادرنشين سکايي بودند که از نيمه قرن سوم قبل از ميالد به پارت -٢

نواحي پارت و گرکان را به تصرف خويش در آورده و طي يک قرن جنگ و گريز با 
ق.م.  ۱۲۹سلوکيان، عاقبت توانستند با شکست آنتيوخوس هفتم سيدتس در سال 

النهرين را در دست گرفته، حوزه اقتدار سلوکيان را به سوريه  و بين» ايران«اختيار 
  ر حکمراني کنند.ميالدي ب ۲۲۴محدود کرده، و تا سال 

الزم به ذکر است که، اگر از استثناهايي اندک بگذريم، هرجا که هنر دوران پارت  -٣
هاي هلني بر روي پاي خود  کوشش کرده است تا بدون اتکا به قواعد بازنمايي و تکنيک

هاي  هاي هنري نزول کرده است. مقايسه سکه بايستد، به سطحي نازل از نظر ارزش
ها و آثار دو قرن اوليه  هاي اليماييس با سکه برجسته ميالدي و نقش قرون دوم و سوم

  فرمانروايي پارتيان به خوبي بازگوي اين واقعيت هستند.
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  روش
ق يبه پاسخ دو پرسش فوق، از تلف يابيدست يبرا

و  يشناس در مطالعات باستان يو بافت يادراک يکردهايرو
خ هنر يدر مطالعات پژوهش و تار ينگار ليکرد شمايرو

ل يبهره گرفته شده است. به عبارت بهتر، تحل
 -ينيد -ي، ابتدا در بافت فرهنگريتصاو هنگاران ليشما
 -ينيد -يگران باستان، سپس در بافت فرهنيا يهنر
صورت گرفته  ٢و شرق باستان ١باستان ي انهيخاورم يهنر

ن يکه ارو ياست. الزم به ذکر است که از سه سطح
نگارانه در نظر گرفته  ليمطالعات شما يبرا يپانوفسک

به  ٤نگارانه ليشما شيف پيتوص يعني، سطح اول، ٣است
ن به يشود. همچن يل اقتضائات مقاله، به اختصار ذکر ميدل
ا ي يدرست ين مقاله صرفاً بررسينکه هدف از ايل ايدل

تا يزدبانو اناهيشده به ا ير معرفيانتساب تصاو ينادرست
 يعنيبه سطح دوم،  يرو، به طور آگاهانه بررس نياست، از ا

مباحث به  هدامنمحدود شده و  ٥نگارانه ليل شمايتحل
شود  يده نميکش ٦شناسانه لير شمايتفس يعنيسطح سوم، 

ان سطوح دوم و سوم يق ميدق ياگر واقعاً بتوان مرز (البته
  ).٧ديکش

 
  نگارانه) لیش شمایف پیمواد پژوهش (توص

 يسلوک يها تا در دورهيمنسوب به الهه اناه يها ليشما
 که نگارنده اطالع دارد، عبارتند از:  يي، تا جايو پارت

 يفراوان يها ها، که نمونه کرکين پيزنان: ا يها کرکيپ -1
س به دست آمده است ييماين و اليالنهر نيدر ب ها از آن
حالت  درم کرد: گروه اول يتوان به دو گروه تقس يرا م

ن ير شده و به طور کامل برهنه هستند. ايستاده تصويا
ا عاج ياستخوان  ،٨ها از سفال، سنگ مرمرنما کرکيپ

هم در  يمفرغ ي ). چند نمونه۱ شكلاند ( ساخته شده
اند  شده ينصب م يياياش يروبر  ديشام که يدست دار

                                                             
1- ancient Near East 
2- ancient Orient 

در هاي پانوفسکي  ديدگاه از دو منبع زير، نخستين به تفصيل و دومين به اختصار، -٣
  اند: شناسي را شرح داده شمايل

(به ويژه بنگريد به بخش  .تهران، سخن آيکونولوژي، بر درآمدي .۱۳۹۰ناهيد،  عبدي، -
  دوم از فصل اول و سراسر فصل دوم).

، کيمياي هنر، سال »خوانش تصوير از ديدگاه اروين پانوفسکي« .۱۳۹۱نصري، امير،  -
  .۷- ۲۰:،۶اول، شماره 

4- pre-iconographical description 
5- Iconographical analysis 
6- Iconographical interpretation 

  براي بررسي ابهامات ديدگاه پانوفسکي بنگريد به: -٧
- Gombrich, E. H., 1972. Aims and Limits of Iconology, in 
Symbolic Images: Studies in the Art of the Renaissance, 
Phaidon, London and New York, 1-25. 
8- Alabaster 

 ييها کرکي). گروه دوم پ۱۷۵و  ۱۷۴: ۱۳۸۸ ،مزي(د
ده نشان يحالت لم دررا  يزنانهستند که  ياديز
اند، گاه   ن زنان که گاه برهنهيا ).٢ شكلدهند ( يم
نما به تن دارند،  نازک و بدن يمه برهنه، و گاه لباسين

 اند.  از سفال و سنگ مرمرنما ساخته شده
 ستاده)يا يها کرکي(پ گروه اول يمفرغ يها کرهيکالج پ

 .Colledge, 1977: 88, pl؛ ۱۶، عکس ۱۹۸ :۱۳۸۰ ،کالج(

11b(، راُستن  فُنپ گروه دوم يها کرکيپد)يها کرکي 
 يو رجب ،٩)Von Der Osten, 1956: P. 82( ده)يلم
  تا منسوب کردهيهر دو گروه را به الهه اناه يها کرکيپ

  ).۱۹۱ :۱۳۸۵ ،ي(رجباست 
شمال  يلومتريک ۱۶بردنشانده (در  ينييپا ي بر صفه -2

 است واقع شده يمان)، معبديشهر مسجد سل يشرق
ده است. از ينام »يمعبد چهارستون«رشمن آنرا يکه گ

ن معبد دو سرستون به دست آمده است که يرواق ا
ن ييتز ياهيبا نقوش گ يگريو د يبا نقوش انسان يکي

نخست، چهار  از سرستون جانبشده است. بر چهار 
ر شده است. بر يرخ تصو به صورت تمام ينقش انسان

نشسته است.  يتخت ينقش شده که رو يزن A جانب
در دست چپ دارد  يدر دست راست و جام يا زهين يو
ر شده، يستاده تصويا يمرد B جانبالف). بر  ۳ شكل(

دارد و دست  يا زهيکه در دست راستش نيدر حال
ب). بر  ۳ شكله داده است (يتک يچپش را به سپر

که دست ير شده، در حاليستاده تصويا يمرد C جانب
بلند کرده و کف به حالت سالم) ه يشب(راست خود را 

 يزين مرد چياننده گرفته است. يدستش را رو به ب
 ۳ شكلدارد ( در دست چپوه درخت کاج يه به ميشب

 ستاده نقش شدهيا يمرد D جانبخره، بر پ). و باأل
که دست راستش را بلند کرده، البته نه به  است

، و در Cجانب دست راست مرد نقش شده بر  ي وهيش
ده يوه درخت کاج ديه به ميشب يزيدست چپش چ

). ۲۶-۲۸، ۱۳۸۱ا، ين ييت) (رضا ۳ شكلشود ( يم
را به  Bو  A جوانبرشمن زن و مرد منقوش بر يگ

کرده و معبد را به آنان  ييترا شناسايم تا ويعنوان اناه
کشف شده  ييمايال يها منسوب کرده و بر اساس سکه

 يخگذاريتار يالديدوم م ي ن معبد آن را به سدهياز ا
  ).Ghirshman, 1975: 126؛ ۲۷ ،کرده است (همان

                                                             
9- Von Der Osten. H. H. 1956. Die Welt der Perser, Stuttgart, P. 
)٨٥: ١٣٨٨( به نقل از: ديمز  .82 . 
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سرمسجد (در شمال شهر  ي صفه يان بناهايدر م -3
آنرا رشمن يوجود دارد که گ ييمان) بنايمسجد سل

ن معبد يده است. در کاوش رواق اينام» معبد بزرگ«
 يکياز  جانبسه سرستون به دست آمده است. بر سه 

نقش شده که  يزن ي تنه ميها ن ن سرستونياز ا
 :۱۳۸۱ ،اين ييتا دانسته است (رضايرا اناه  کاوشگر آن

شخوان محرابِ معبد بزرگ يالف). در اتاق پ ۴، طرح ۶
آن دو  يکوچک کشف شد که بر رو يک پالک مفرغي

 يشود. در سمت راست مرد يده ميد ينقش انسان
مشخص  ياو به خوب يش موينقش شده که کاله و آرا

در دست راست دارد و دست چپ  يا زهين يست. وين
ه داده است. در ين تکيگذاشته که به زم يسپر يرا رو

نقش شده که دست راست خود را باال  يطرف چپ، زن
 يا زهيفلز مانع از آن است که ن يزنگ زدگ يبرده، ول

ص داده شود. يتشخ يدر دست دارد به خوب ديشاکه 
ده يد يک ماهيرشمن ير گيدر دست چپ او به تعب

ترا يو م تاين دو نقش را اناهيرشمن ايشود. گ يم
  ).۷ :دانسته است (همان

 ۵۰تنگ سروک (حدود  يها برجسته ان نقشيدر م -4
 يس باستان نقشييمايبهان) در الشمال به يلومتريک
 ينامگذار ANaنگ آن را نقش يجود دارد که هنو

 ن نقشي). در اHenning, 1952) (۴ شكلکرده است (
چهار نفره مصور شده است. از  هک صحنيبرجسته 

ک ي يستاده است؛ نفر دوم رويراست به چپ، نفر اول ا
لم داده است؛ نفر سوم و چهارم  يبالشبر تخت بزرگ 

 هبياند. دو کت جداگانه نشسته تر کوچک يهم بر تخت
 يدر چهار سطر، بر باال يکي( برجسته ن نقشيا يرو

 يباال ي در پنج سطر در گوشه يگريفرد دوم، و د
در مورد  ياطالع سمت چپِ نفرات سوم و چهارم)

. ١دهند يت افراد اول، سوم و چهارم به دست نميهو
 ,Seyrigداند ( يآتنا م -تا يرا اناه نفر سوم گيريس

) و  194 :1976 ;126 :1975رشمن (ي). گ116 :1970
 دانند.  يتا ميرا الهه اناه ي) هم و30 :1986کالج (

                                                             
تک افراد آن،  براي مشاهده نظرات مختلف در مورد ماهيت کلي صحنه و هويت تک -١

  بنگريد به:
نقوش برجسته منطقه اليمايي در دوران  .۱۳۸۶واندنبرگ، لويي؛ کالوس شيپمن، -

   خو، تهران، سمت. فر و آزاده محبت ترجمه يعقوب محمدي اشکاني، چاپ اول،
- Haerinck, Ernie, 2003, Again on Tang-i Sarvak II, Ne-Side. 
Goddess do not Have Moustaches and Do not Wear Trousers, 
Iranica Antiqua, Vol. XXXVIII: 221-245. 

ختن يرا در حال ر يکه زن شوشگل پخته از  از يپالک -5
دهد  يک جام نشان ميش در داخل يها نهير از سيش

 ).٥ شكل) (٢٩٥ :الف١٣٨٥من ي(دوشن گ
آرامگاه  يدر مقابل در ورود يا تنه مين يگچ همجسم -6

 ,Rahbarک دستوا در شوشتر (يشماره  يا سردابه

 ).۶ر ي(تصو) 93 :1999
در درون  ک الههير ين با تصويسفال يا برجسته  نقش -7

که در سمت راست  يو مرد در سمت چپ، ک تاقي
دراز کرده است (دوشن  الههدست راستش را به طرف 

 ).۷ر ي) (تصو۳۰۰ :۱۳۷۷ ،منيگ
لعابدار  يها از تابوت يبرخ ير زنان برهنه، بر رويتصاو -8

 :۱۳۷۶ ،؛ رهبر۷۴: ۱۳۷۴ ،فرد در شوش (کامبخش
۱۸۷ .( 

  
  نگارانه) لیل شمای(تحل بحث

شود که  يبه فهرست باال مشخص م يسطح يبا نگاه
 ياسيو س يفرهنگ هاد شده متعلق به حوزيآثار  يتمام

ران، به يا يغربجنوب  يدر قسمتها يالتيس (اييمايال
 ي، بجامسألهن يت شوش) هستند. با توجه به ايمرکز
فرهنگ و اد شده، بهتر است ابتدا يتک آثار  تک يبررس

ن آثار در آن به وجود ياکه  يبافت يعني س،ييمايال نيد
   م.يرا بشناس اند، آمده

ن يران، مشهورتريارشمن، دست کم در يرومن گ
است.  ها ييمايبودن ال يو زرتشت يرانيا هديطرفدار ا

بودند  يزرتشت يانيپارس شانيارشمن اعتقاد داشت که يگ
مان را در زمان ورود خود به يکه آثار بردنشانده و مسجدسل

الد بنا کردند ين منطقه در قرن هشتم قبل از ميا
)Ghirshmn, 1976: 284مذکور در  يها ). از نظر او تراس

 يآداب زرتشت يز مورد استفاده برايان نيزمان هخامنش
ر ينکه تفسي). با اGhirshmn, 1976: 281-2بوده است (

تنگ  يها برجسته آن را در مورد نقش يوکه رشمن ـ يگ
ران يو ا ين درجه از مطلق نگريبا ا -کار برد ه ز بيسروک ن

گر قرار يرش پژوهشگران دي، چندان مورد پذيمحور
که ز ين يگريبودند و هستند پژوهشگران دنگرفت، اما 
س ييمايات اليدر فرهنگ و اله يرانيا عناصر ايوجود عنصر 

 يير آثار و شناسايرا مفروض گرفته و آن را در تفس
. برند يو م به کار بردند شانيمانده از ا يبرجا يها ليشما

 يرانيا از اساس يها يژگيپمن بر ويمثالً واندنبرگ و ش
ان يوناني ي ر گستردهيبدون تأث« ،ييمايال يها برجسته نقش
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 :۱۳۸۶واندنبرگ و شیپمن، کنند ( يد ميتأک ،»انيا سامي
ا مد نظر داشتن ي» تيرانيا«ه بر يتکن ي). هم۱۲۹-۱۰۸
ت نفرات يکه از هو ييها صيتوان مثالً در تشخ يرا مآن 

در تنگ سروک ارائه  ANaاول، سوم و چهارم در نقش 
رشمن نفر اول را جد اُرد، نفر سوم را يگ د:يشده است، د

 ,Ghirshmnداند ( يترا ميزد ميتا و نفر چهارم را ايالهه اناه

 -گ نفر اول را اهورامزدا يري)، س194 :1976 ;126 :1975
 -ترا يآتنا و نفر چهارم را م -ت يبعل، نفر سوم را اناه

گال نفر اول را فُن )؛Seyrig,, 1970: 116داند ( يوس ميهل
نفرات سوم و چهارم را الهگان (فر، خورنه) و  يوش فره

)؛ دوال نفر اول را ۸۱ :داند (همان يس ميآتنا و آرتم يوناني
نفر  يکاوام )؛۸۱ :داند (همان ي(فر، خورنه) م يوش فره

) و کالج Kawami, 1987: 98, 102, 198ترا (يچهارم را م
داند  يترا ميتا و نفر چهارم را ميسوم را اناه هم نفر

)Colledge, 1986: 30.(  
ن ي، با فرهنگ و ديرانيا يها مردمان ييمايا الياما آ

 يتوان آثار برجا يا مياند؟ آ ) بودهيا احتماالً زرتشتي( يرانيا
ن و ييتب يرانين و هنر ايت، ديشان را در پرتو هويمانده از ا

 ي ان عناصر متشکلهيت در ميرانير کرد؟ سهم ايتفس
  ها چقدر است؟  ن آنيفرهنگ و د

 ها تنها از رهگذر ن پرسشيا يدرست برا يها پاسخ
و  يشناخت ، زبانيخياستناد به اسناد و شواهد تار

به س ييمايال ينيو د يبافت فرهنگ در يشناخت باستان
  .ديآ يدست م
س در ييمايمختلف ال ياز نواح يمتعدد يها بهيکت
به دست آمده است. مطالعات انجام شده بر  يپارتدوران 

کار رفته در ه دهد که زبان ب يها نشان م بهين کتيا يرو
 ,Hansmanهستند ( يآرام زبان ييمايال يآنها لهجه

ان کرده است. يتر ب قيت را دقيواقعن ينگ اي). هن1985
تنگ سروک  يها بهيکت ي با مطالعه يالديم ۱۹۵۲در  يو

از  يا  ژهيمذکور فرم و يها بهيد که کتيرسجه ين نتيبه ا
 يرانيا ياند، نه زبان ان استفاده کردهيب يرا برا يآرام يالفبا
د يام«به صراحت اعالم کرد:  يدئوگرام (هزوارش) را. ويبا ا

ل ينو در تنگ سروک تبد يرانيک زبان ايافتن ي يمن برا
م [نظر] يسته است که تسليشده و شا يديامبه نا

   ).Henning, 1952( »م.يشناسان شو يسام
پمن در مورد يارزشمند کالوس ش ي مطالعه

چ يشد که، ه يجه منتهين نتي، به ايزرتشت يها آتشکده
تر در بردنشانده  کوچک يها افتهياز  کي چيو ه ياثر معمار

مورد استفاده  يزرتشت يآداب مذهب يمان برايو مسجدسل
بودند بدون  ييمايال ياند، و هر دو محوطه معابد نبوده
  .١ين زرتشتييبا آ يارتباط

ن و يياز حضور آ يچ نشانيز هين ييمايال يها سکه
ها در کنار  ن سکهيدر خود ندارند. ا يآداب زرتشت

  .٢دهند يرا نشان م يو سام ي، تأثرات هلنيبوم يها لفهمؤ
 ي برجسته گر، در تنگ سروک، در نقشياز طرف د

BN ۸ر ي(تصو( ي برجسته و نقش ANW تصو)ر ي) تصو۹ر ي
 ير رويشکل وجود دارد. تصو يقند و کله يمخروط يئيش

 ييار سالم مانده و جاياز قضا بس ANWبرجسته  نقش
چ ير مذکور هيگذارد. تصو ينه نمين زميک در ايتشک يبرا

ر ين تصويا بخورسوز ندارد. در واقع ايبه آتشدان  يشباهت
ن، به ياشتا سنگ مقدس است. از بعد از ي Maṣṣēbāک ي

ک سنگ يء مورد نظر يمشخص شده است که ش يدرست
 ,Stein ؛۲۹۷-۸ :۱۳۷۷ ،منيل است (دوشن گيا تيب

1940: 108; Altheim and Stiehl, 1952: 32,34; De 
Waele, 1974: 262; Henning, 1952: 160; Seyrig, 
1970; Schlumberger, 1970: 155; Hansman, 1985; 
Kawami, 1987: pl. 35; Boyce & Grenet, 1991: 46; 
Mathiesen, 1992: 67-8, cat. Nos. 11, 14; Amiet, 

2001: 240 .(  
مشتق  βαίτυλια يوناني هاز کلم ٣ليا تياصطالح ب

 يشه در اصطالح ساميرخود  يوناني هن کلميشده و ا
beth-El ل« يبه معندارد » منزلگاه خداوند، منزلگاه ا

)Wenning, 2001: 80لَم  ٤يرير تصويغ يها ن سنگي). اع
ها و اشکال مختلف وجود داشتند، به  شده را که به اندازه
: ۱۳۷۶ ،ادهيدند (اليپرست يم ياله يعنوان مظهر و مجال

) Maṣṣēbā(  Mazzebahيعنيگر، يد يان عنواني). عبر۲۲۴
در » اهللا تيب«بردند.  يها به کار م ن نوع سنگيا يز برايرا ن

از  يگريد هنمونن اصطالح دارد. يشه در همينزد اعراب ر
 يدومکنم در بخش شرق يها ها در کاوش ن سنگيا

 .Amiet, 2001: 240, figشوش به دست آمد ( يآپادانا

III. Iاز اواخر دوران پارت  يا صخره يا برجسته  ). در نقش
)Mathiesen, 1992: 57 در قلعه زردک  واقع در (

ر شده است که يتصو ليا تيک بيز يکردستان عراق ن
آن است  يبالدار درحال گذاشتن تاج گل بر رو يا کهين
)Boehmer, 1981: 153-56; Mathiesen, 1992: 67, cat. 

                                                             
1- Schippmann. K, 1971, Die iranischen Feurheiligtumer, Berlin 
and New York, P. 498. (Hansman, 1985: 241 نقل از:  به ) 

ها بنگريد به:  هاي بومي و غير زرتشتي آيين اليمايي براي پي بردن به ساير جنبه -٢
  .۱۳۸۱نيا، پيشين،  رضايي

3- baityl/baetyl/betyl 
4- Aniconic 
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No. 136.( ياين اشيا ين و خاستگاه اصلياگرچه سرزم 
 ,Henning, 1952: 160; Wenningه است (يسور ينييآ

 يايسراسر دنها در  از آن ي)، اما شواهد فراوان80 :2001
قا در محدوده يونان، روم و شمال آفريک باستان، يخاور نزد

و  يمدارک نوشتار دوران پارت در دست هست. در يزمان
ه لوانت کهن، در يبدست آمده از تمام ناح يها سکه

 يدون، در شهرهايبلوس، صور و صيب يقيفن يشهرها
امسا (حمص) و بصرا، در پافوس قبرس، در مالت  يسور

)Stokton, 1974: 5ه، در معبد يجينونت فري)، در پس
)، ۳۶۷ :۱۳۸۸زر، ي(فر نايس يدر صحرا» روزهيف يبانو«

در )، Davies and Finkelstein, 1984: 391ن (يالفانت
 ;Patrich, 1990: 57پترا (ژه در يها به و ينبط يها ادماني

Healey, 2001: 155-58, Wenning, 2001يبر رو ... ) و 
وس، يوس پيامپراتوران روم: آنتون يها از سکه ياريبس

وگابالوس و کاراکاال، که يان، دروسوس، هليتراژان، وسپاز
ها  ليا تين بياز ا يريدر مناطق مختلف ضرب شده تصاو

روم، در  ي). در دوران امپراتور۱۰ر ينقش شده است (تصو
وجود  يه، دورااروپوس معابديدمشق، انطاک يشهرها

(زئوسِ  Zeus Bomosمانند  يانياداشتند که به خد
م شده يل) تقديا تي(زئوسِ ب Zeus Betylosمحراب) و 

 يالدي). در قرن سوم مMillar, 1993: 12-5بودند (
انوس در دورااروپوس يليوس دفيبه نام اورل يروم يسرباز

) برپا Altar( ي) محرابيدر کنار رود اورونتس (نهرالعاص
 Zeus«اجدادش  يخدابه آنرا به يکرد و در متن کت

Betylos «م کرد (يتقدPotter, 2004: 25ه ي). در ناح
ها) در ادسا (اورفه  تختگاه عرب يبه معن( ١يسومتَر حربِس

ن ياز ا يه) تعداديدر جنوب کردستان ترک يکنون
وجود دارد  يالديمتعلق به قرن دوم و سوم م يها ليا تيب
)Drijvers, 1980: 125-45 .(  

 نقشمتعلق به  يها بهيکتکه در  ييتنها خدا
 ,Henningدر تنگ سروک ( Anaو  Awa يها برجسته

1952: 169ff and 174f; Bivar and Shaked, 1964: 
287ff مبار (يد در شي) و شاBivar and Shaked, 1964: 

بِل  يسام ينام برده شده، خدا يبه صراحت از و )272
 .٢(بعل) است

                                                             
1- Sumatar Harabesi 

 Bel-dosa) يا Bel-dusa )Henning, 1952نام ايزد سامي بِل به صورت  -٢
)Bivar and Shaked, 1964: 277 در نقش »کاهن اعظم بِل«)، به معني ،

در تنگ سروک ذکر شده است. همچنين بيوار و شاکد در  ANaو  AWaهاي  برجسته
 Bivar andاند ( را خوانده» محراب بِل«عبارت برجسته شيمبار  کتيبه سومِ نقش

وخوس يم که آنتيدان يکهن م يخيبر اساس متون تار
الد در يش از ميپ ١٨٧) در سال .ق.م ٢٤١-١٨٧سوم (

د. يس به قتل رسييمايدر ال يان اقدام به غارت معبديجر
 ,XXVIII, 3; XXXIXودوروس (ي، د)XVI, I, 18استرابو (

معبد مذکور را معبد بِل   )XXXII, 2, 1-2ن (ي) و ژوست15
)Bel( يبياند. پول کرده يمعرف) وسXXXI, 9 و جوزفوس (

س ين معبد را معبد آرتمي) اXII, 9: 359وس (يفالو
ست و سه سال پس از يب ).۱۳۸۱ ،اين ييدانند (رضا يم

فانس يوخوس چهارم اپيآنت ،يو ي وخوس سوم، نوهيآنت
ک يمتعلق به  يس معبدييمايز در الي) ن.ق.م ١٧٥-١٦٤(

) و جوزفوس XXXI, 9وس (يب يالهه را غارت کرد. پول
معبد را آن  )Jewish Antiquities XII.358–9وس (يفالو

 را متعلق به آن )Syr. 66ان (يس، آپيمتعلق به آرتم
) و FGH II no. 260, F 53 and 56وس (يريت، پورفيآفرود

) commentary on Daniel. 718, 722جروم مقدس (
 يم يان متعلق به نانايدوم مکاب ي انا، و رسالهيمتعلق به د

 يعالوه بر پادشاهان سلوک ).Potts, 2004: 383دانند (
 ١٣٨ -٩ يها ز در حدود سالين يکم پارتيمذکور، مهرداد 

غارت کرد. استرابو  سييمايالرا در  يالد، معبدياز م شيپ
)XVI, 1, 18, 744ن (ي) و ژوستXLI, 6, 8( ن يکه به ا

س ياند، آن را متعلق به آتنا و آرتم مسأله اشاره کرده
 Naturalisوس (ينيپل .٣)Schippmann, 1988اند ( دانسته

Historia, 6. 35انوس کاپِال (ي) و مارتDe nuptiis 

Philologiae et Mercurii, 6. 700( ارتگاه شوش يبه ز
 ,de Jongدانند ( يانا ميرا متعلق به د اشاره کرده و آن

1997: 274.(  
ستون يبه بيوش اول در بند دوم از ستون پنجم کتيدار

». دنديپرست يرا نم اهورامزدا نافرمان انيالميع« :يدگو يکه م
د يگو يوش، ميدار ي ن گفتهيس، ضمن اشاره به ايبو يمر

را در يرفتند، زيوش را نپذين دارييز آينان احتماالً بعدها نيا
مربوط به دوران پارت در  ينييفراوان آ يها صحنه
ن ييآ ي ژهيو يها فيمان، موتيمسجد سل يها تراس
ا يدهان)،  يشامل برسم، پنام (پوشش جلو يزرتشت

 ها و نقوش ستاده در مقابل آتش، که بر سکهينمازگزاران ا
 سييمايال يشرق يگيفراتراکا در پارس در همسا ي برجسته

                                                                                        
Shaked, 1964: 272رو شده است. بنگريد به:  هايي روبه )، اما اين خوانش با مخالفت

Mathiesen, 1992: 127-8 &130.  
، به معبدي که در آن ايزد »ايراني«بسيار بعيد است که مهرداد، به عنوان يک پادشاه  -٣

   شوند حمله و آن را غارت کند. ميپرستش » ايراني«يا ايزداني 
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 Boyceاند ( ده نشدهيد سييمايالشوند، هرگز در  يده ميد

and Grenet, 1991: 46.(   
ر يو غبودن  يبر سام يهمگ ها، که ن نوشتهيدر کنار ا

ها داللت دارند، دو سند وجود  ييمايبودن مذهب ال يرانيا
ن ادعا را با چالش مواجه يتوانند ا يدارد که در ظاهر م

(قرن  يبروسوس مورخ بابل ي د. مدرک نخست گفتهنکن
 Babylonaica) در جلد سوم کتابش موسوم به .سوم ق.م

 ۱۵۰-۲۱۱( ياسکندرانت کلمنت يق رواياست که از طر
آنان «د: يگو يده است. بروسوس مي) به دست ما رس.م

زدان در يرتر به پرستش اين سال ديان] چندي[پارس
وش اوخوس ير پسر داريپرداختند؛ اردش ١يآدم يمايس

-تيس آفروديبود که فرمان داد تند ين کسينخست
س را در بابل، شوش و اکباتان برپا دارند و به يتييآنا

ن ييس فرمان داد آيها، دمشق و سارد ييايان، باکتريپارس
. سند ٢)FGrH 680 F11» (اورنديرا بجا ب يپرستش و

 De Natura ) در.م ۱۷۰-۲۲۵انوس (يال ي گر گفتهيد

Animalium, XII: 23  ن يدر سرزم«د: يگو ياست که م
س وجود دارد که در يتيانائ يبرا يس پرستشگاهييمايال

شواز يرها به پين شيشود. ا يم ينگهدار يران اهليآنجا ش
شان دم يروند و برا يمراجعه کنندگان پرستشگاه م

  .٣)XII: 23» (جنبانند يم
ر دوم يمتعلق به اردش A2Sd, A2Sa يها بهيکت

ترا و ي) در شوش که نام م.ق.م ۴۰۵-۳۵۹( يهخامنش
 ييکنند، صرفاً دعاها يتا را در کنار نام اهورامزدا ذکر مياناه

دال  يا چ نشانهيها ه زدان هستند، و در آنين ايبه درگاه ا
. الم وجود ندارديزدان در عياز ا يريا تصويبر وجود معبد 

ت ينامبرده در روا هم که الهيريبه هر حال، اگر بپذ
 يکه در نواح يانوس (و اساساً تمام الهگانيبروسوس و ال

ت يس، آفروديتييانا يها ان به ناميقلمرو پارت يغرب
شوند همان  يخوانده م يس پارسيس و آرتميتييانا

ن اگر يهمچن ،٤ر دوم باشندياردش يها بهيکت يتاياناه
                                                             

1- agalmata sebein 
2- Roberts, Alexander, James Donaldson, and A. Cleveland 
Coxe (eds.), 1956, The Ante-Nicene Fathers: Translations of the 
Writings of the Fathers Down to A.D. 325, vol. 2, Fathers of the 
Second Century:Hermas, Tatian, Athenagoras, Theophilus, and 
Clement of Alexandria (Entire), Michigan, WM. B. Eerdmans 
Publishing Company, p. 190. 
3- Boyce, Mary and Frantz Grenet, 1991, A History of 
Zoroastrianism: Vol. 3, Zoroastrianism under Macedonian and 
Roman Rule (Handbuch der Orientalistik Series). Leiden: 
Brill,p. 47-8.  

  برد: ماريا بروسيوس در آثار زير اين همساني را به زير سؤال مي -٤
- Brosius, M., 1998, Artemis Persike and Artemis Anaitis, in: M. 
Brosius and A. Kuhrt (eds.), Studies in Persian History: Essays 
in Memory of David M. Lewis. Achaemenid History, 11, 
Leiden, 227-238. 

 ييزدبانوير دوم اياردش يها بهيکت يتايم که اناهيريبپذ
رساند که  ين مطلب را ميبروسوس ا ه، گفت٥است يرانيا
رغم دو قرن  يه، علين ناحيدر ا ينفوذ مذهب زرتشت«

محدود  يخته شهريفره يها ان، به گروهيهخامنش ي سلطه
ن مقدار ي)، و همBoyce and Grenet, 1991: 48» (ماند

 ر دوم بود؛ياردش يازمند حکم حکومتيز، اوالً نيمحدود ن
اطراف،  يعمدتاً کوهستان ياً در شهر شوش، نه نواحيثان
د اشاره کرد که يباز يانوس نيالدر مورد اظهارات سر شد. يم
 ير مورخان و جغرافيسا يها با نوشته ياظهارات و اوالً
اً يثان رت دارد.يها اشاره شد، مغا که در باال به آن يانسينو

 يرهايس و شييمايس در اليتييدر مورد معبد آنا يمنبع و
 ). ثالثاChaumont, 2011ًست (يدست آموز آن مشخص ن

 يونديپدهد  يه مئمعبد ارا يرهايکه در مورد ش ياتييجز
شتر با يب بلکه ،ندارد تيزرتشايراني يا  يها نييتا و آيبا اناه

را يا متناسب است. زيبله، آالت و نانا يشتار، سيا يها يژگيو
تا با يدرباره ارتباط اناه ايرانياي چ مدرکينه تنها ه

دست آموز وجود ندارد، بلکه جانور مذکور  يرهايش
سودمند نبوده است،  نيروينماد  ر زرتشتيگاه در آثا چيه

 ,Boyceاست ( يمناهر هيدصفت و آفريود يبلکه موجود

به طور  يدر کتب و متون پهلو«ن جانور ي). ا106 :1982
 ،(زنر »شته استاهريمن ترسيم  يبه عنوان موجود يبارز

۱۳۸۷: ۱۹.(  
کهن  يها يالميها بازماندگان ع ييمايطور خالصه، اله ب

رها) از دوران يس (کمنسکييمايال يان بوميبودند. فرمانروا
ان دوران پارت، گاه با استقالل کامل، گاه يتا پا يهخامنش

ن يده (واسال)، بر انا دست نشايه يالحما به عنوان تحت
حکومت  يکردند. در دوران پارت، گاه يه حکومت ميناح

 يگرفته و به شاهزادگان پارت يمحل يه از امراين ناحيا
 يبرخاُرد، فرهاد و خسرو در  يها شد. وجود نام يسپرده م

 ،ن امر است (جهانپورياز هم يها ناش ها و سکه بهياز کت
طور قطع به ه س و شوش بييماي، اليني). از نظر د۱۳۸۴

 ,Boyce and Grenetتعلق دارند ( يسپهر مذهب بابل

را  يرانيان ايان خداييمايتر، ال قي). به عبارت دق48 :1991
دند يپرست يرا م يان ساميدند، بلکه خدايپرست ينم

                                                                                        
- ——2006, The Persians: An Introduction, London: Routledge, 
p. 66. 

مورد منشأ الهه اناهيتا، ضمن برشمردن تناقضات و اي مفصل در  نگارنده در مقاله -٥
وجود دارد، الهه مذکور را » ايراني شمردن اناهيتا«مشکالت و موانعي که در مسير 

النهريني دانسته که در نتيجه تحوالت سياسي و نظامي زمان اردشير دوم و  اي بين الهه
له به زودي در خدمت توسط وي به فهرست ايزدان ايراني وارد شد. اميدوارم اين مقا

  دانشوران قرار گيرد.
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)Hansman, 1985: 229-246ها  ن آنيد ي). عنصر اصل
 ,Hansman( يزرتشت يرانيبود تا ا يو سور يد ساميعقا

زنانه در  يها ليک از شماي چيجه هي)، در نت245 :1985
نان به يتوان با اطم يرا نم ياد شده در دوران پارتيقلمرو 

 ييتا شناسايبه نام اناه يرانيا يا از الهه ييها ليعنوان شما
 هشيبافت اند درون ها در ييمايم که اليرياگر بپذکرد. 

کنم که اسناد و  يو من فکر م -قرار نداشتند  يرانيا ينيد
نشان  يبه خوبرا  مسألهن يحات ارائه شده در باال ايتوض

مطول و  يها يبررس پرداختن به ،گريد -دهند  يم
اطناب ممل  يل شناسيشماج در مطالعات يرا هنانيب کيبار

ز از نظر ين ين وادينکه در ايطرفه ا خواهد بود.
م. يندار يگاه استواريبر جا يچ وجه پايبه ه يشناس روش
 يرانيدر هنر ا يليشماچ ياساساً هچون که  نيح ايتوض

منسوب تا ياناهت به يبا قطعآن را  ميم که بتوانيسراغ ندار
به عنوان مبنا و م يتوان يرا نم يريچ تصوين، هيم، بنابرايکن
ر يزدبانو از ساين ايا يها ليز شماييص و تميار تشخيمع

  .١ميريزدبانوان در نظر بگيبانوان و ا
اش  يرانير اين غيس با فرهنگ و دييماين تنها اليا

ان يتا در ميالهه اناه ييد به شناسايست که امين
کند؛  يل ميأس تبديزنان در هنرش را به  يها ليشما
 يرانيفرهنگ ا يپارت، که دارا يگر شاهنشاهيد ينواح

  برخوردار هستند.  يا صهين خصيز از چنيهستند ن
کوچک کوماژن، در جنوب شرق  يپادشاه يآثار هنر

همراه  يها الد، و نوشتهيه، متعلق به قرن اول قبل از ميترک
و امتزاج  يستيمحکم هستند از همز يها شواهد آن

 ۳۴-۶۹کم (يوخوس ي. آنتيو بوم يونانيو  يرانيان ايخدا
 يکه از سو -ن دولت کوچک که بر نژاد خود يه ا) شا.م.ق

در پ يد و از سويرس يها و اسکندر م يمادر به سلوک
 ،ستيد (بنونيناز يم-وست يپ يان ميوش و هخامنشيدار

آرامگاه خود در نمرودداغ  يبنا يشرق ه)، در صف۳۷ :۱۳۸۶
اش را از  يپادشاهان نگهبان يخدا يآسا غول يها کرهيپ

شان را، از يا يسنگ و به صورت نشسته ساخت، و اسام
، »اورمزدس -زئوس «ن ذکر کرد: يراست، چنچپ به 

هراکلس  -آرتاگنس «، »هرمس -وس يهل -ترا يم -آپولو «
 ,Beck» (زيار حاصلخيهن من کوماژن بسيم« ، و »آرس -

 يرانياان يخدا يها اسام ن نوشتهي). از آنجا که ا230 :2006

                                                             
اين مطلب را در دو مقاله ديگر، که به پژوهش در سيماهاي منسوب به اناهيتا در دو  -١

ام.  قرار داده بررسي تر مورد بحث و پردازند، به طور مفصل دوره هخامنشي و ساساني مي
  گيرد.ها به زودي در اختيار دانشوران قرار  اميدوارم اين نوشته

اند،  خود به وضوح ذکر کرده يوناني يرا در کنار همتاها
ترا و آرتاگنس ين است که پس از نام اورمزدس، ميانتظار ا

رغم انتظار، به  يز ذکر شود، اما عليتا ني(ورثرغنه)، نام اناه
آنجا، ذکر شده  يبوم ي تا، نام کوماژن، الههينام اناه يجا

گر يمذکور، بلکه در د هبيتا، نه در کتياست. نام اناه
ز وجود ين يوناني -يرانين حکومت ايقلمرو ا يها بهيکت

 ي بهيوس از هرا، در کتيمفاين ي ا در دماغهيندارد؛ در آرسام
کنار فرات از آرگندن، و  يايس، در آرساميسوفراز از آرتم

ا و ساموساتا از کوبابا نام يان آرساميدر م» آنکوز« هبيدر کت
  ). ۲۳۳-۲۳۷ :ب ۱۳۸۵ ،منيوشن گبرده شده است (د

 يشرق يها ج در قسمتيبه تدر يحيخ مسيتار ليدر اوا
دست ه شکل گرفت. آثار و شواهد ب يران حکومت کوشانيا

ت قاطع دارند. يما اهم هن سلسله در مطالعيآمده از ا
دهد که  ينشان م ن سلسلهيا يروند سکه زن ي همطالع
در  ،شکايکان يعني ها، آن ين فرمانروايمشهورتر يها سکه

 يها دارند، اما در سکه يو سام يوناني يها لفهؤابتدا م
کنند، مثالً  يان ميخود را نما يراني، عناصر ايدومِ و همرحل

وس يهل ي(آتشو=آتش)، بجا ΘΦΟAستوس يهفا يبجا
ΜΙΙΡΟ ،ΜΙΟΡΟ ،hΡΟΜΙ و ،ΜΕΙΡΟ ترا) يرو=مي(م
ظهور  يديجد يها تيگر الوهيد يکنند و از سو يظهور م

زد)، يا-(ماه ΜΜΑΝΑΟΒΑΓΟمانند  ،کنند يم
ΛΡΟΟΑϹΓΟ  ،(درواسپا)ΟΦΛΑΓΝΟ  ،(ورترغنه)
ΦΑΡΟ ،ΦΑΡΡΟ  ،(خورنه)ΑΡΛΟΧΦΟ و  ي(اش

ا) و ي(آمودر ΟΧΦΟ(واته)،  ΟΑΔΟ)، يکوه
ΜΟΖΔΟΟΑΝΟ  منيگ (دوشن») روزيپ يمزدا«(مزداونَو، 

جمله  زدان ازيهمان ا اشکي). در زمان هوو۳۰۵ :الف ۱۳۸۵
ΜΙΙΡΟ و  ΜΑΟ ه وانده شديد و ماه) باز نماي(خورش 

 :شود (همان يظاهر م ΩΡΟΜΟΖΔΟاهورامزدا به شکل 
که انتظار داشته م يحق دارکامالً  يمنطقاز نظر ). ۳۰۶
زدان يا ي هگسترد يها ينيگزيجا نيا هجيدر نت تام يباش

خود،  يو سام يونانيان يهمتا يبه جا يرانيو ا يياوستا
شکا يکان يمس يها ن سکهيپشت نخست در NANAIAالهه 
 تاياناهر و اسم يخود را به تصو يجاالف)  ۱۱ر ي(تصو

خود را نه به  يجا يبعد يها ا در سکهيبدهد. اما نانا
آردخشو و ب و پ)  ۱۱ر ي(تصو NANA، بلکه به نانا تاياناه

ΑΡΔΟΧΡΟ در  نيهمچن. ٢دهد يمت)  ۱۱ر ي(تصو
 يرانيم ايمفاه دوبارهکه  -شکايدوم هو ي همرحل يها سکه

                                                             
بر روي کتيبه بسيار مهم رباتک نيز که مربوط به همين پادشاه است، نام الهه نانا  -٢

  .)Sims-Williams, 1995/6(ذکر شده است 
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 ۱۲ر ي(تصو NANAنانا  -شوند يها ظاهر م بر سکه يگريد
آردخشو آردخرو و ، بلکه به تاياناهخود را نه به  يجاالف) 

ΑΡΔΟΧΡΟ ۱۳۸۵(مک داول،  ب) ۱۲ر ي(تصو دهد يم( ،
مبهم با  يد، ارتباطيآ يکه همچنانکه از اسمش بر م

  . ١تاياناهسور دارد، نه  ياردو
ن يب يزمان ي ن است که در فاصلهيمطالب باال ا هخالص

) تا سقوط .ق.م ۳۳۰( يهخامنش يسقوط شاهنشاه
 يها نيچکدام از سرزمي)، در ه.م ۲۲۴پارت ( يامپراتور

، نه در شرق (قلمرو يرانيفرهنگ و زبان ا يدارا
و نه در درون  ٣، نه در مرکز (قلمرو پارت)٢ان)يکوشان
در غرب (کوماژن)،  يمه هلنين -يرانيمه اين يها نيسرزم

  تا وجود ندارد.ياز اناه يچ نشانيه
جاد ينما را ا ده و متناقضيچيپ يتيآنچه که وضع

و  يتا در اسناد نوشتارين است که اگر اناهيکند ا يم
» يرانيا«فرهنگ  هحوز ينهايسرزم يهنر يها ليشما

 يپرشمار آرام يها ان نوشتهيب است، در عوض، در ميغا
نبوده است) سه پارتيان گاه جزو قلمرو  چي(که ه رايپالم

دو قطعه  يت] بر رويتا، اناهي[اناه ʼnhytالهه اشاره به 
 ها ن قطعهياز ا يکي يوجود دارد. بر رو ٤نيکوچک سفال

رخ  ک زن به صورت تمامي ي متنهيشکل است، ن يکه مثلث
ش، يها ک به شانهيوجود دارد که در دو طرف سرش، نزد

 ʼnhyt ي متنه کلمهير نيکوچک قرار دارد. در ز يدو گو
ک روزت ين مهره در وسط يحک شده است. بر پشت ا

. کوچک نقش شده است يک گويهر گوشه هشت پر و در 
» ʼnhyt, ʿnyny, tymy«گر، سه کلمه يد ي مهره يبر رو

)Anāhit, Onaynay, Taymay) حک شده است (Ingholt 

et al, 1955: nos. 166, 167نام  يها گاه بهين کتي). در ا
شود و گاه در کنار  يگر ذکر ميتا در کنار نام الهگان ديناها

                                                             
در  ايرموجه است، زغيراز نظر علمي کامالً  اناهيتا سور با همسان انگاشتن اردوي -١

سور آشنا   يکنند و اساساً با اردو  اناهيتا يا اناييتيس ياد ميفقط از  اي كتيبهآثار  حاليكه
اي جداگانه و  سور و اناهيد هريک الهه در متون پهلوي دوره ميانه نيز، اردويستند، ين

). Boyce, 1988: 278؛ ١٣٧١نپات قرار دارند (گويري  مستقل هستند که در کنار اپم
سور با هم  اين فقط در اوستاي متأخر، به ويژه در آبان يشت است که اناهيتا و اردوي

  اند. ي واحد را شکل داده ترکيب شده و يک الهه
ران، تا يا يو شمال شرق يشرق ينواح يعني انيرانيا يهاز خاستگاه اول ييچ جايدر ه -٢
شود. در  يده نميتا ديبه نام الهه اناه يا چ اشارهيه يالديش از قرون چهارم و پنجم ميپ
ن يا يها و اسام تا در سکهيبه اناه يار اندکيبسان، اشارات ين دو قرن، بر اثر نفوذ ساسانيا

  ).Boyce, 1991: 187-8د (ينما يرخ م ينواح
از سرود  يدارد؛ استناد به شواهد ياظهار م يس به درستيبو يطور که مر همان -٣

 يگر متون اوستاين متن همانند ديکند. ا ينم يز کمکيشت) ني(آبان  يو يياوستا
نه نقل شده و گسترش ينه به سيها س قرن ياست که در طخته يصرفاً آم يمتأخر، کار

: ۱۳۸۷ ،انيضبط شده (بر يالدي)، بعد از قرن پنجم و هفتم مBoyce, 1988افته (ي
  است. يالديزدهم ميموجود آن مربوط به قرن س هن نسخيتر ) و کهن۱۴۳
به مجالس  يط وروديرا به عنوان بل tesseraن موسوم به ين قطعات کوچک سفاليا -٤

  بردند. يو معابد به کار م

له يک مي يها که بر رو بهياز کت يکيدر  زد. مثالًيک اينام 
لول از سال يدر ماه ا«ن آمده است: يستون کنده شده، چن

مرا يز يمو از بنيپسر مق ي) بِلشور.ق.م ۱۸(سپتمامبر  ۲۹۳
م يتقد ʼnhytت يو آناه ṣbsوس يرا به سبازن ستون يا
  ).Dijkstra, 1995: 91» (کنند. يم

 يپارت، در شهرها هز، همزمان با دوريس نيتييآنا
ا، يالدلفيپا، فيه (هوپايا، و لوديژه آپاميه، به ويجيفر
 ينسبتاً پررنگ دارد. از شهرها ي...) حضور ا ويسريروکايه

م که يدر دست دار ياديز يها سکه ين نواحيمتعدد ا
س بر يتييس را بر خود دارند. الهه آنايتييس الهه آنايتند

س يصورت تند  شه بهيها هم ن سکهيا يپشت و رو
 يأتيس و گاه در هيأت آرتميشود؛ گاه در ه يم ييبازنما
گوناگون (در  يها تيستاده و در موقعي، به صورت ايشرق

زدان، بصورت يارابه، در دست افراد و ا يداخل معبد، بر رو
بلند (که تمام بدنش را  يشه با لباسين الهه همياثر مهر). ا

کاله  يبر رو يک روسريبلند بر سر، و  يپوشاند)، کاله يم
 يده، وليش چسبيبر پهلوها يشود. بازوان و ير ميتصو

 ييبه دو طرف باز شده که نما يا دستانش از آرنج به گونه
در  ي). و۱۳ كلشداده است ( ير ويشکل به تصو يبيصل

 Anaitis« ،»Thea«ن يها با عناو ن سکهيا يرو يها نوشته

Anaitis« ،»Artemis Anaitis« و ،»Artemis Persike «
ن ي). از همRicl, 2000: 204, 206شده است ( يمعرف

م (متعلق به يز در دست دارين ٥يفراوان يالواح نذرشهرها 
مذکور را عالوه بر  ي ) که الههيالديقرون دوم و سوم م

 Aphrodite«از جمله  يگرين ديشگفته با عناوين پيعناو

Anaitis« ،»Meter Anaitis « و»Megale Anaitis« ز ين
). Boyce and Grenet, 1991: 242-43کنند ( ياد مي
 ي ن است که الههيان محققان ايدر م يدگاه عموميد

است که در گذر زمان  يرانيا يتايمذکور همان اناه
ن محققان يبه خود گرفته است. ا يو بوم يهلن ييمايس

به  يا ل و اشارهيرا به عنوان دل» Persike«معموالً لقب 
کنند. از آنجا که آثار  ير مين الهه تفسيا يرانيخاستگاه ا

رو  نيستند، از اين يو پارت ياد شده متعلق به هنر سلوکي
خارج از موضوع ررسي درستي يا نادرستي اين ديدگاه ب
  .٦ن مقاله استيا

                                                             
شمار اين  ۱۹۹۹ها روز به روز در حال افزايش است. تا سال  اين کتيبه تعداد -٥

  ).Ricl, 2002: 205ها هشتاد و سه عدد ثبت شده است ( کتيبه
اي ديگر که اميدوارم به زودي در اختيار دانشوران قرار گيرد، به تفصيل به  در مقاله -٦

  ام. پرداختهاين موضوع 
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ن و یالنهر نیدر باد ی، که به تعداد زیو عمدتاً پارت یستاده، در دوران سلوکیزنان برهنه به صورت ا يها کركیاز پ ییها نمونه -1شکل 

  شدند. یس (شوش) ساخته مییمایال
  ).www.pinterest.com، موزه لوور، (متر یسانت 8/24(بابل)، سنگ مرمرنما،  نیالنهر نیب -1
 .)Amiet, 2001, III. 20، موزه لوور، (متر یسانت 3/17شوش (؟)، سنگ مرمرنما،  -2
 .)www.Metmuseum.orgتن، (یمتروپول ، موزهمتر یسانت 27سفون ؟)، سنگ مرمرنما، ین (تیالنهر نیب -3
 .)www.Clevelandart.orgولند، (ی، موزه کلمتر یسانت 60/8ن، استخوان، یالنهر نیب -4
 ).www.alexanderancientart.com)، (یا (مجموعه شخصیتانی، برمتر یسانت 9/8ن (؟)، استخوان، یالنهر نیب -5
 ).www.pinterest.com( کاگو،یدانشگاه ش یشناس شرق  مؤسسهه)، استخوان، موزه ین (سلوکیالنهر نیب -6
 ).www.pinterest.com( کاگو،یدانشگاه ش یشناس شرق  مؤسسهه)، استخوان، موزه ین (سلوکیالنهر نیب -7
 ).mrvnd-2.persianblog.ir(موزه لوور، استخوان، شوش،  -8
  

 
س ییماین و الیالنهر نیاد در بی، که به تعداد زیو عمدتاً پارت یسلوکده، در دوران یبانوان به صورت لم يها کركیاز پ ییها نمونه -2شکل 

  شدند. ی(شوش) ساخته م
 ).www.globnews.blogfa.com، موزه لوور، (متر یسانت 25تا  23ن (بابل)، سنگ مرمرنما، یالنهر نیب -1
 ).www.harvardartmusems.org، موزه هنر هاروارد، (متر یسانت 1/17ن، سنگ مرمرنما، یالنهر نیب -2
 ).www.metmuseum.orgتن، (ی، موزه متروپولمتر یسانت 3/7ن، سنگ مرمرنما، یالنهر نیب -3

 

 
 )1381ا، ین ییبردنشانده (رضا یرواق معبد چهارستون يها سرستون يبر رو ینقوش انسان -3شکل 

http://www.pinterest.com
http://www.Metmuseum.org
http://www.Clevelandart.org
http://www.alexanderancientart.com
http://www.pinterest.com
http://www.pinterest.com
http://www.globnews.blogfa.com
http://www.harvardartmusems.org
http://www.metmuseum.org
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  ).Haerinck, 2003: Pl. 4در تنگ سروك ( ANaنقش برجسته  -4ر یتصو

  

  
 شماره اي سردابه آرامگاه ورودي در مقابل در یگچ متنهین -6شکل 

 )Rahbar, 1999شوشتر ( دستوا در گاللک کی
، يالدیاز گل پخته، شوش، قرن اول و دوم م یپالک -5شکل 

 )117: 1350رشمن، یموزه لوور، (گ
 

   

در تنگ  ANWنقش برجسته  -9شکل 
  )11طرح : 1386پمن یسروك (واندنبرگ و ش

در  BNنقش برجسته  -8شکل 
پمن، یتنگ سروك (واندنبرگ و ش

 )8: طرح 1386

ن، قرن دوم و سوم ینقش برجسته سفال -7شکل 
  )123: 1350رشمن، ی(گ يالدیم
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  يالدیل در قرون اول تا سوم میا تیاز ب ییها نمونه -10شکل 

 ).Raymond, 2008: fig. 3.3ران بالدار در پترا (یمعبد ش -1
 ).Raymond, 2008: fig. 3.1شهر پترا)، ( یاصل يق (ورودیالس -2
 ).www2.warwick.ac.ukبلوس (یبلوس، ضرب بیته در بیات معبد آفرودیل در حیا تی)، ب.م 217-218نوس (یامپراتور ماکر ي پشت سکه -3
 ).www.wildwinds.com)، ضرب صور (.م 238-244ن سوم (یامپراتور گورد هپشت سک -4
 ).Rowan, 2006: fig. 5ل در درون معبد امسا (حمص)، ضرب امسا (یا تیوس، بیآنتون وسیاوران هپشت سک -5
 ).Kropp, 2011: fig. 7ه)، (یدر جنوب سور یکنون ي)، ضرب آدرا (درعا.م 161-180وس (یامپراتور مارکوس اورل هپشت سک -6

 

 
  م). 127-151شکا (یکان يها بر پشت سکه یر الهگان کوشانیتصاو -11شکل 

ن یزر هالهه ناناشائو بر سک -). پwww.columbia.eduن (یزر هالهه نانا بر سک -). بcoinindia.com( یمس ها بر سکیالهه نانا -الف
)coinindia.comن (یزر هالهه اردوخشو بر سک -). تcoinindia.com.( 

 

 
  م). 152-192شکا (ین هوویزر يها بر پشت سکه یر الهگان کوشانیتصاو -12شکل 
  ).www.columbia.eduالهه اردوخشو ( -). بwww.columbia.eduالهه نانا ( -الف

http://www.wildwinds.com
http://www.columbia.edu
http://www.columbia.edu
http://www.columbia.edu
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  ریصغ يایآس یغرب يشهرها یو روم یونانی يها س بر سکهیتییس ـ آنایس آرتمیاز تند يریتصاو -13شکل 

 ).www.forumancientcoins.comق.م.)، ( 133-48( یالتیفرماندار ا ها، سکیه، آپامیجیفر -1
 ).www.wildwinds.comم.)، ( 198-217کاراکاال ( هپا، سکیه، هوپایلود -2
 يبه عنوان اثر مهر بر رو يس ویر تندیپا در پشت سکه، و تصویس در درون معبد هوپایتییس آنایال همسر کاراکاال، تندیپلوت هپا، سکیه، هوپایلود -3

 ).www.wildwinds.comشود ( یده میسکه د
 ).www.wildwinds.comم) ( 161-180وس (یمارکوس اورل ها، سکیالدلفیه، فیلود -4

  
  گیري نتیجه

ايزدبانو اناهيتا، يا آنگونه که در اوستا از وي ياد 
هاي مطالعاتي  سور اناهيتا، در آثار و نوشته شود، ارِدوي مي

هاي مختلف ايران  (پژوهشي و عمومي) مربوط به عرصه
پررنگ دارد، که عمالً اهميت و ارج باستان حضوري آنقدر 

الشعاع  ساير ايزدبانوان مانند اَشي، سپندارمذ و ... را تحت
قرار داده است. اين حضور پررنگ تاکنون، دست کم در 
ايران، مورد بررسي انتقادي قرار نگرفته است. مقاله حاضر 

هايي را  چنين ديدگاهي را در پيش گرفته و تمامي شمايل
اند را  به عنوان الهه اناهيتا شناسايي کردهکه پژوهشگران 

هاي سه منطقه مربوط  نقد کرده است. در اين راستا، داده
اند: الف)  هاي سلوکي و پارتي بررسي شده به دوره

اليماييس، ب) قلمرو پادشاهي کوشاني، ج) قلمرو پادشاهي 
  کوچک کوماژن.

ي اليماييس، با اينکه در طول بيشترين دوران  منطقه
ت خود جزو قلمرو سياسي دو امپراتوري سلوکي و حيا

پارتي بوده است، اما اکثريت مردمان آنجا (به استثناي 
هايي از ايرانيان، ساميان و ... در کنار  شوش، که جمعيت
کردند) بومياني بودند که از نظر فرهنگي  بوميان زندگي مي

و قومي ريشه در عيالم باستان داشتند. درست است که 
عيالم باستان معموالً در کنار پرستش ايزدان و مردمان 

النهريني، بسياري از ايزدان و ايزدبانوان  ايزدبانوان بين
کردند، اما تقريباً تمامي  محلي خود را نيز نيايش مي

دهند که اين  شواهد ارائه شده در متن مقاله نشان مي
مردمان، در دوران سلوکي و پارتي، در بافت آييني و 

رو،  النهريني و سامي فرو رفته بودند. از اين نالهياتي بي
تفسير آثار برجاي مانده از اين ناحيه بر اساس الهيات و 
اساطير غيرسامي (و مواريث احتماالً برجاي مانده از عيالم 

هاي زنان در هنر آن  کهن)، به طور کلي، و انتساب شمايل
يتا)، ناحيه به ايزدبانويي غيراليمايي و غيرسامي (يعني اناه

  ناسازگار است.   به طور جزيي، با بافت ديني آن منطقه
آثار مربوط به دو منطقه کوشاني و کوماژن، با اينکه 
اين دو منطقه در قلمرو سياسي پارتي قرار نداشتند، اما به 

مندي از فرهنگ ايراني و اهميت قاطعشان در  دليل بهره
 ، مورد»ايراني«هاي فرهنگ و الهيات  شناخت مؤلفه

اي که به دست آمد اين است  بررسي قرار گرفتند. نتيجه
هاي هنري اين دو منطقه  توان هيچکدام از شمايل که نمي

را نيز به الهه اناهيتا منسوب کرد. زيرا اسناد برجاي مانده 
از اين دو قلمرو، با اينکه در کنار اسامي ايزدان و ايزدبانوان 

هاي  اسامي قرينه گون (يوناني، سامي، هندو، بودايي) گونه
کنند، اما حتي يک اشاره هم به  ها را نيز ذکر مي ايراني آن

  اند. نام اناهيتا نکرده
اي  نتيجه کلي مقاله اين است که هيچ شمايل زنانه

توان به عنوان  ي سلوکي و پارتي را نمي مربوط به دو دوره
  سيمايي از الهه اناهيتا شناسايي کرد.
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http://www.forumancientcoins.com
http://www.wildwinds.com
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 رويا منجم، تهران، نشر علم.ترجمه دين ايران باستان، چاپ اول، )، (الف١٣٨٥دوشن گيمن، ژاک،  .٦
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 .۱۰۴۲-۱۰۱۲ :۹۰و  ۸۹، شماره ، چيستا»آناهيتا، ايزدبانويي از تبار خدايان کهن«، ۱۳۷۱يري، سوزان، گو .١٤
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 .۳۵۸-۳۴۷ فر، تهران، انتشارات توس، ترجمه مرتضي ثاقب
 .۲۰-۷): ۶(۱هنر،  ، کيمياي»خوانش تصوير از ديدگاه اروين پانوفسکي« ،۱۳۹۱نصري، امير،  .١٧
نقوش برجسته منطقه اليمايي در دوران اشکاني، چاپ اول، ترجمه يعقوب  ،۱۳۸۶کالوس شيپمن،  و واندنبرگ، لويي .١٨

 خو، تهران، سمت. محمدي فر و آزاده محبت
 . فر، تهران، ققنوس مرتضي ثاقبترجمه شاهنشاهي اشکاني، چاپ اول،  ،۱۳۸۳، يوزف، يولسک .۱۹
 .تهران، ققنوس فر، مرتضي ثاقب ترجمهچاپ دوم، ايران باستان،  ،١٣٧٧، ويسهوفر، يوزف .۲۰
 ايرانيان، يونانيان و روميان، چاپ اول، ترجمه جمشيد ارجمند، تهران، نشر فرزان روز. ،۱۳۸۹ويسهوفر، يوزف،  .۲۱

22. Altheim, F. and Stiehl, R., 1952, Asien und Rom. Neue Urkunden aus sasanidischer Fruhzeit, Tubingen. 
23. Amiet, P. 2001, La sculpture susienne а l’époque de l’empire parthe”, Iranica Antiqua. XXXVI. 239-291. 
24. Beck, R., 2006, The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire: Mysteries of the Unconquered 

Sun, New York, Oxford University Press. 
25. Bivar, A. D. and Shaked, S., 1964, The Inscriptions at Shimbar, BSOAS. 27, 265-90. 
26. Boehmer, R.M., 1981, Gali Zerdak”, BaghMitt. 12, 151-64. 
27. Boyce, M., 1982, A History of Zoroastrianism, II: Under the Achaemenids, Leiden- Köln. 
28. Boyce, M., 1988, The Lady and the Scribe: Some further reflections on Anahit and Tir, in: J. Duchesne-

Guillemin, W. Sundermann and F. Vahman (eds.), A Green Leaf.Papers in honour of Professor Jes P. 
Asmussen.ActaIranica 28. Hommageset Opera Minora 12, Leiden: Brill, 277-282. 

29. Boyce. Mary & Frantz Grenet, 1991, A History of Zoroastrianism: Vol. 3, Zoroastrianism under 
Macedonian and Roman Rule, Handbuch der Orientalistik, erste Abteilung: Der Nahe und Mittlere Osten, 
vol. 8.1.2.2.3. Leiden: E. J. Brill. 



  109                                             1395پاییز و زمستان / 2/ پیاپی 2/ شماره 1/ جلد شناسی ایران پیش از اسالم جستارهاي باستان نشریه

30. Chaumont, M. L., 1983, Aelianus Claudius, Encyclopedia Iranica, Vol. I, Fasc. 5, 478-479, Last Updated: 
July 22, 2011. 

31. Colledge, M. A. R., 1977, Parthian Art, London. 
32. Colledge, M. A. R.,  1986, The Parthian Period. Leiden, Netherlands: Brill. 
33. Davies, W.D. and Louis Finkelstein (eds.). 1984, The Cambridge History of Judaism, vol. I, Introduction; 

The Persian Period, Cambridge, Cambridge University Press. 
34. de Jong, A., 1997, Traditions of the Magi, Zoroastrianism in Greek and Latin Literature (Religions in the 

Graeco-Roman World: 133), Leiden. 
35. De Waele, E., 1974, Nouvelles Introduction auxReliefs Rupestres de Tang-e Sarvak, in Bagherzadeh 

1974, 254-262. 
36. Dijkstra, Klaas., 1995, Life and loyalty: a study in the socio-religious culture of Syria and Mesopotamia 

in the Graeco-Roman period based on epigraphical evidence (Religions in the Graeco-Roman world 128), 
Brill. 

37. Drijvers, H. J. W., 1980, Cults and Beliefs at Edessa, Leiden, E. J. Brill. 
38. Ghirshman, R., 1976, Terrasses sacrées de Bard-è Néchandeh et Masjid-e Solaiman, MDAFI XLV, 2 

vol., Paris. 
39. Ghirshman, R., 1975, Les scènes d'investiture royale dans l'art rupestre des Sassanides et leur origine”, 

Syria, Vol. 52: 119-129. 
40. Hansman. J. F., 1985, The Great Gods of Elymais”, (Papers in Honour of Professor Mary Boyce), Acta 

Iranica 24, Paris, 229-46. 
41. Healey, J.F., 2001, The Religion of the Nabataeans. A Conspectus. Leiden: Brill. 
42. Henning, W. B., 1952, The Monuments and Inscriptions of Tang-i Sarvak, Asia Major, 151-78. 
43. Ingholt, H. Seyrig, H. Starcky, J. and Caquot, A., 1955, Recueil des tessères de Palmyre, Paris. 
44. Kawami, T.S., 1987, Monumental Art of the Parthian Period in Iran, Acta Iranica, vol. 26, Leiden: E.J. 

Brill. 
45. Kropp, Andreas J. M., 2011, Nabataean Dushārā (Dusares)- an Overlooked Cuirassed God, Palestine 

Exploration Quarterly, 143(3): 176-197. 
46. Mathiesen, H.E., 1992, Sculpture in the Parthian Empire; Study in Chronology, Denmark, Aarhus 

University Press. 
47. Millar,Fergus., 1993, The Roman Near East 31 BC-AD 337, Cambridge, Mass: Harvard University Press.  
48. Patrich, J, 1990, The Formation of Nabataean Art. Jerusalem: The Magnes Press. 
49. Plutarch, 1936, On the Fortune or the Virtue of Alexander, trans. Frank Cole Babbitt, Plutarch’s Moralia. 

Vol. IV, London: Heinemann, 379-487.  
50. Potter, David S., 2004, The Roman Empire at Bay, AD 180-395. London/New York: Routledge.  
51. Potts, D. T., 2004, The Archaeology of Elam, Cambridge University Press. 
52. Rahbar, Mehdi., 1999, les Tombeaux d; Epoque Parthe de Gelalak, Dossiers d’ Archeologie, No. 243. 
53. Raymond, Holly., A, 2008, Cultic Niches in the Nabataean Landscape: A Study in the Orientation, 

Facade Ornamentation, Sanctuary Organization, and Function of Nabataean Cultic Niches, MA thesis, 
Brigham Young University. 

54. Ricl, Marijana., 2002, the Cult of the Iranian Goddess Anāhitā in Anatolia before and After Alexander, 
ŽA, 52: 197-210. 

55. Roberts, Alexander, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe (eds.), 1956, The Ante-Nicene Fathers: 
Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 325, vol. 2, Fathers of the Second 
Century:Hermas, Tatian, Athenagoras, Theophilus, and Clement of Alexandria (Entire), Michigan, WM. 
B. Eerdmans Publishing Company. 

56. Rowan, Clare., 2006, The Procession of Elagabalus and the Problem of the Parasols, JNAA, 17: 114-119. 
57. Schippmann, K., 1988., BARD-E NEŠĀNDA”, Encyclopedia Iranica, Vol. III, Fasc., 7: 761-762. 
58. Schlumberger, D., 1970., L´Orient Hellénisé. L´Art Grec et ses Héritiers dans I´Asie non Méditerranne. 

Paris. 
59. Seyrig. H., 1970., Antiquités syriennes Sur un bas- relief de Tang-i Sarvak, Syria, vol. XLVII, 113-116. 
60. Sims-Williams, N. 1995/6. The Inscription of Rabatak Describes, Silk Road Art and Archaeology 4, 

Kamakura, 1995/6, 75-142.  
61. Stein, A., 1940., Old Routes of Western Iran, London. 
62. Stokton, Eugene, D., 1974-5. Phoenician Cult Stones, Australian Journal of Biblical Archaeology, 1-27. 
63. Wenning, R., 2001. The Betyls of Petra, BASOR., 324, 79-95.  
64. www.alexanderancientart.com  
65. www.wildwinds.com 
66. www.coinindia.com 
67. www.Clevelandart.org 

http://www.alexanderancientart.com
http://www.wildwinds.com
http://www.coinindia.com
http://www.Clevelandart.org


 نگارانه در تصاویر منسوب به الهه اناهیتا در هنر دوران سلوکی و پارتی شمایلپژوهشی                                                                        110

68. www.columbia.edu 
69. www.forumancientcoins.com 
70. www2.warwick.ac.uk 
71. www.pinterest.com 
72. www.Metmuseum.org 
73. www.mrvnd-2.persianblog.ir 
74. www.globnews.blogfa.com 
75. www.harvardartmusems.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.columbia.edu
http://www.forumancientcoins.com
http://www.pinterest.com
http://www.Metmuseum.org
http://www.mrvnd-2.persianblog.ir
http://www.globnews.blogfa.com
http://www.harvardartmusems.org


Journal of Iran's Pre-Islamic Archaeological Essays / Vol. 1/ No. 2/ Serial No. 2/ Winter 2017                   11 

Elymais people, which in turn are deeply influenced by Semitic theology of Mesopotamia and 
partly affected by Hellenic myths iconography. Moreover, no image from among the artistic 
pieces of Seleucid and Parthian periods can be attributed to the goddess Anāhitā, with 
certainty. 
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An Iconographical Investigation on the Images Attributed to the Goddess 
Anahita in the Art of the Selucid and Parthian Periods 

 
A. Qaderi1* 

 
 

Abstract 
 
Ardwīsūr Anāhīd, is the Middle Persian name of Arədvī Sūrā Anāhitā, a popular Zoroastrian 
yazatā; she is celebrated in Yašt 5 (known as the Ābān Yašt, q.v.) which is one of the longest 
and best preserved of the Avestan hymns. There has been written various books and articles 
on different aspects of her personality. Although many scholars in mythology, history, 
archaeology, art history, religion history etc, know Anāhitā as a well-identified goddess with a 
clear-cut profile, a critical investigation on the present knowledge about her indicates none of 
different aspects of her identity, including her origin, mythical function and specific rituals is 
of scientific clarity, and the apparent suspension in scientific researches about this goddess 
may be due to a dominant mentality in academic spaces, rather than to a scientific reliability 
achieved through analyses of rich documents. The mentioned mentality does not require, or 
even sometimes does not tolerate, the critical study of the present knowledge relevant to this 
goddess – who has been accepted since decades ago by prominent Iranian and non-Iranian 
researchers as to be a Persian goddess with partly identified personality, ceremonies and 
icons. Anāhitā’s representation and identification pose one of the most complex iconographic 
problems in the study of the visual arts of Iran. In literature she is mentioned by name, but her 
identification in art remains tentative since it rests primarily on her form, attributes, and 
activities. This goddess (goddess of water, fertilization and war) plays no significant role in 
Achaemenid theology and pantheon, with evidences showing her prominence for a short 
period as she appears only in the inscriptions of Artaxerxes II era (405-358 BC). During 
Seleucid (312-129 BC) and Parthian (247 BC-224 AD) periods, several Greek and Roman 
writers have implied to the shrine and/or statue of the goddess Anaitis, Artemis-Anaitis, 
Artemis-Persike, Aine etc. in the western regions of the two empires (Media, Elymais, 
Mesopotamia, Asia Minor). The inscriptions containing the name of mentioned goddess(es), 
however, have been obtained only from Asia Minor (though a few of the large number of 
inscriptions from the Syrian Palmyra have also indicated to a goddess called ‘nhyt). The name 
“Anaitis” is generally considered as the Greek equivalent of Ancient Persian “Anāhitā”, with 
her icon also being known as to be the icon of Anāhitā. Furthermore, there exist some 
feminine images from Seleucid and Parthian ages, ascribed to Anāhitā by some researchers. 
The present paper employs a contextual approach and utilizes library and museum resources 
to place the mentioned icons in the historical, ceremonial, mythical and artistic context of the 
ancient Western Asia, and verifies this iconology through a comparative analysis of the 
ancient East iconography. By using this approach, it is concluded that the traditional 
assignment of the mentioned feminine images to the goddess Anāhitā may not be based on 
strong evidences, because these icons all of which have been obtained from the Elymais 
territory (southwestern Iran, with Susa as the capital), originate from the ritual traditions of 
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