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 شنـاختیفصـلنامة ادبیات عــرفانـی و اسطـوره
 (219تا  139)از صفحه  53 بهارـ  43 ـ ش 17س 

 

معنوی  -ایزدبانوان در جهان فکری گاهیجا یشناختاسطوره یررسب

 باستان انیایران
 

 معال عبدالرحمن دکتر – *رخوشخویآمنه مسیدهدکتر 
دانشگاه تهران یاسیاستاد علوم س -دانشگاه تهران  یاسیعلوم س آموخته دکتریدانش  

 

 چکیده
ها نه اند. آنگی مردم روزگار باستان بودهایزدبانوان در زمره ایزدان تأثیرگذار و معنابخش در زند

طور اند، بلکه بهالنهرین و... مورد توجه بودههای باستانی همچون یونان، بینتنها در بیشتر تمدن

رو، درک جهان معنوی باستان بدون اند؛ از اینخاص، با اندیشه ایرانیان باستان ارتباط داشته

رسا و ناقص خواهد بود. نگارندگان این پژوهش توجه به زنانگیِ آشکار این الهگان نا

ای به بررسی کارگیری روش تحلیل محتوا با نظر به منابع تاریخی و اسطورهاند با بهکوشیده

های مادینه دوره مادرساالری و پرستش ایزدبانوان، جایگاه زن در اسطوره خلقت، و اسطوره

شناسی همزمان با نوان از نظر تاریخی و قومرسد که پرستش ایزدبااهورایی بپردازند. به نظر می

زن بوده است. همزمانی این دو در زمانی  -عصر مادرساالری و یا مرکزیت گروه بر مدار مادر

تر و بسیار جلوتر از عصر پدرساالری گواهی است بر اینکه ایزدان تأثیرگذار در گذشته پیش

 -عی و تحت تأثیر انتقال قدرت از زناناند، اما به مرور، در جریان تحوالت اجتمامؤنث بوده

ها کاسته شده است و با عبور از عصر مادرساالری، اهمیت پدران از نقش آن -مادران به مردان

 معنوی و ایزدگونگی خود را نیز از دست دادند. 

 

 اسطوره، ایران باستان، ایزدبانو، مادرساالری، معنویت.  ها: کلیدواژه
 

 25/65/1759تاریخ دریافت مقاله: 
 76/11/1759مقاله:  پذیرش خیتار
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 مقدمه
تحقیقات حوزه مطالعات زنان درباره نقش زن و جایگاه او در سامان در میان 

جایگاه و  به بررسی و تحلیل هستیم که مواجهی یهابا پژوهش ،زندگی اجتماعی

دارد. یکی از  اختصاصمراحل و حوادث تاریخی و در  زن در طول تاریخ اهمیت

سیر حوادثی است که  بررسیپژوهشگران  توجهترین موضوعات مورد مهم

های اصلی ها از جریانآنبه حاشیه رانده شدن  زنان ونقش رنگ شدن کم موجب

بلکه در طول  ،باره و آنینه به یک این امر است.گردیده  تفکر معنوی و فکری

 فاق افتاده است. زمان ات

های زنان و جایگاه فرودست جوی علت ناکامیواین پژوهشگران در جست

به غیبت زن  ،که سرانجاماند داده گسترشتحقیق را  قدر دامنهها، آناجتماعی آن

که در آن، زن در سامان فکری یعنی وضعیتی  ؛ندایدهدر آرایش قوای معنوی رس

که ، درحالیاهمیتی برخوردار استگاه کمجای ینی جایگاهی ندارد و یا ازد –

، این فرضیه را ثابت زمانطور همشناسی بهشناسی و مردمهای باستانکاوش

بوده و  ایزدبانوانمربوط به  های مذهبیترین فعالیتاند که قدیمیکرده

کشف  ها در عصر نوسنگی در مناطق مختلفهای فراوانی از این الههتندیسک

ه است. با کشف این های بعدی این روند معکوس شددوره شده است، اما در

های جسمی باروری ها بر جنبهبیشتر این تندیسک»اینکه  ها و مشاهدهتندیسک

توان گفت نیروی باروری و زایش منشأ می (195 :1739 گوندلین)، «اندأکید کردهت

را  زن ژگیزنان بوده است و همین وی پایگاه اجتماعی و اعتقادی جامعه نسبت به

دیگر از منزلت نخستین  ،خرمتأ هایاسطورهتا مقام پرستش باال برده است، اما در 

زنان  ،خبری نیست. از این پس ،اندزگار خویش بودهزنان که زمانی خدایان رو

ی ایفای نقش مادر، همسر، یا معشوقه قهرمانان مذکر اساطیر جایگاه دربیشتر 

تردید در قداست و قدرت  آمدنبه وجود ه و کنند. پایان عصر کشاورزی اولیمی
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در اقتصاد، در این تغییر نگرش مؤثر بوده  تنها موجود زایا و مولد درحکمزن 

به مرور و با گذر از به تعبیری دیگر، ( 131 :1739جلیلیان حسنی ادی و )سجّ است؛

 هبشود. مینادیده گرفته  تدریجکاسته و به اهمیت معنوی زن مراحل تاریخی از

مراحل پیشرفت بشر را به سه اگر  ،شناسیپدر علم جامعه ،زعم آگوست کنت

دهد نشان می شناسیاسطوره تقسیم کنیم، مطالعات و علمی ،مذهبی، فلسفی دوره

یعنی  ،اول نقش زن در همان مرحله ،بریمسر میکه در جهان اسطوره بهمادامیکه 

ناچیز و  نقش اوافتن این دوره، اما با پایان ی ،حائز اهمیت است مرحله مذهبی

معنوی  -جایگاه و حضور زن در سامان فکری ،و سپس شودمیاهمیت کم

طور به تقریباًعلمی( اثباتی )متافیزیکی )فلسفی( و دوره  هایدر دوره اجتماع

  شود.کامل نادیده گرفته می

نیست یفم پژوهشگران خصوصهبرخی از پژوهشگران ب ،بر همین اساس

 در زمانه از دریافت این نکته که جای زن در آرایش مذهبی و معنوی پس غربی

دست او هایی برای حضور دوباره حلد به راهکوشنمی، ستا خالی کنونی ما

های زنان و جایگاه علت ناکامیبه پاسخ  برای ها در تالشی مضاعفیابند. آن

 لئاز مسا فهم بسیاریحلی برای کنند راهتالش می هاآنفرودست اجتماعی 

ها ها پیدا کنند. آندیدن خشونت در حق آن تلقی شدن زنان و رواء جمله شیاز

ها های نخستین در اسطورهآنکه به سرچشمهبی حلجوی این راهودر جست

دوباره به بخشیدن ها، اعتبار به بازنویسی متون مذهبی، جدل با آن توجه کنند،

اما نتیجه منطقی  (1)،پردازندها میآن و باال کشیدن رده ،های گمنام زنانچهره

ی یافتن حضور معنوی های تاریخی برااست که در کنکاش ها اینگونه تالشاین

کنند که باید کشف شود، گمنام و دورافتاده تلقی می ءمثابه یک شیزن، او را به

جو وجست ،حقیقتنمایش گذاشته شود. درو دوباره به معرض  ،غبارزدایی گردد

یخ و یا بازنویسی متون مذهبی های گمنام زن در تاریان کردن چهرهبرای ع
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یا به  ،شده هستندزداییهای مذهبی جنسیتنحوی که نشان دهد دیدگاهبه

اند، نوعی تالش سطحی و ظاهری برای نث پرداختهؤرواداری نسبت به جنس م

ف از طر ؛است های تاریخی و مذهبی در مورد زندیدگاه نشان دادنمعقول 

که از این لحاظ کمتر  است انجامزنان در حال  جایگاه مطالعاتی در حوزه ،دیگر

و  های تاریخیمطالعاتی که جوهر و مایه انگاره شود؛دیده می هادر آنایرادی 

 د. ندهحضور زن را مورد توجه قرار می ایاسطوره

ن یا قوانیبه  ،خود مطالعات زنان برای اثبات نظریه برخی پژوهشگران حوزه

بلکه ایشان در این تالش،  ،دکنننمی توجهرویدادهای مشخص و زنده تاریخی 

سوای آنکه قوانین ادیان  ایشان ،به دیگر سخن (2)؛ندکنمیرا مطالعه  1نظام نمادین

بلکه در جایگزینی  ،دانندنقش و اهمیت زن نارسا و مبهم می جویورا در جست

پردازند که خارج از دستبرد می 7او نماده 2ها«معرّف»به بررسی جهان  ،آن

ترین وجه شاید مهم ،. در این میانفته استقدرتمندان زنده مانده و انتقال یا

طور که است. همان ایاسطورهنمادین یا جهان نمادها مطالعات  مطالعاتی نظام

 به عبارت ؛ها از جهان استاسطوره بینش جوامع ابتدایی و تفسیر آن ،دانیممی

و  ،افسانه ،چند در ردیف حماسهوره بینشی شهودی است و هر، اسطگرید

. اسطوره عبارت است از داردتفاوت ها با آن ،گیردهای پریان قرار میقصه

 ،طور کلیموجودات فوق طبیعی و به ،ای نمادین درباره ایزدانروایات یا جلوه

دد؛ اسطوره بنکار میشناختی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به جهانِ

د که در زمانی ازلی رخ داده است و وشسرگذشتی راست و مقدس تلقی می

 پدید آمده که گوید که چگونه چیزیانگیز میو وهم ،تخیلی ،ای نمادینگونهبه

                                                           

1. Symbolic  2. Significant 

3. Symbol 
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 ،ای تمثیلیاسطوره به شیوه ،نهایتدر .یا از میان خواهد رفت ،هستی دارد است،

 ( 14 :1733پور اسماعیل)ست. کاوشگر هستی ا

را از وقایع و  هاآن دتوانها دارای مشخصاتی هستند که میاسطوره

 ساختار اسطورهاساس آنچه الیاده از أخر متمایز سازد. برهای تاریخی متحکایت

  های اسطوره را چنین برشمرد:توان ویژگیمی ،کندذکر می

 دهد؛اسطوره تاریخ کارهای موجودات فوق طبیعی را تشکیل می .ا 

 درست و راست و قدسی است؛ ین تاریخ و سرگذشت مطلقاًا .2

کند که حکایت می و شوداسطوره همیشه به آفرینش و تکوینی مربوط می .7

 چگونه چیزی به عرصه وجود رسیده است؛ 

 هاشناخت اسطوره به معنی شناخت اصل اشیا و دانستن چگونگی پیدایش آن .4

که معرفتی است که به طریقی آیینی معرفتی بیرونی و انتزاعی نیست، بل .ستا

 همیشه زنده است؛

: 1736 باستید :ک.)رکنند. اسطوره همیشه به نوعی زنده است و با آن زندگی می .9

13) 

شوند و به حیات خود ادامه ها و شعایر متبلور میگونه آیینها بهالبته اسطوره

د و شوها آغاز مینخستین از اسطورهباورهای دینی انسان  ،حقیقتدهند. درمی

زعم مهرداد بهار، گیرد. بهخرتر به گونه ادیان شکل میأهای متبعدها در زمان

ها و نیاز اسطوره نیازهای معنوی انسان را که محصول بیم و هراس او از ناشناخته

برطرف  ،وی به پیدا کردن پناه و نگهبان و ایجاد ارتباط با جهان پیرامون بود

دین و دانش  ،اسطوره به یک عبارت بنابراین، (99 :1733بهار ) ؛کرده استمی

ست؛ دانشی که بیشتر جنبه شهودی و ا های معنوی اوانسان نخستین و داشته

ترین شاید مهم رو،از اینو  وانین علمی ادوار بعد به دور استنمادین دارد و از ق

ابتدا  دبایر معنوی زن ها در باب حضونظام نمادین و جهان معرف مطالعات حوزه
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زن به عنوان نماد یا جهان  ،ای که در آنحوزه ؛ای باشدحوزه مطالعات اسطوره

طور پوشی دارد. همانهای دوره باستانی حضوری پررنگ و غیر قابل چشممعرف

نث الهگان و ؤهای ایران باستان وجه زنانه و یا مدر اسطوره ،که خواهیم دید

 ددر زندگی و اعتقا ایشان ر مهم و اساسیایزدان به شکلی نمادین حاکی از حضو

 مردمان ایران باستان است. 

 در جامعه ایرانی توان درباره نقش و جایگاه زنآنچه که می ،در این میان

در  ویژه مادر و دختر نقش مهم و پررنگیهاست که زن و ب نکته این گفت،

فرادستی مردان در  توان منکرالبته نمی ؛دارند ذهنیت و ناخودآگاه جمعی ایرانیان

و  آشکار استایرانی  در اندیشهولی آنچه که  ،زندگی فردی و جمعی ایرانیان بود

جنبه  ،یابدها نمود میو فیلم ،هاداستان ،هادر آثار هنری، اشعار، نمایشنامه

سی از برخی أتوانیم به تمی رو،از این ؛دختر استـ  گونگی مادرقداست

با توجه به آثار  و دکننکه نظام نمادین را بررسی می (7)پژوهشگران مطالعات زنان

ایران باستان نشان دهیم که زنان در عهد  در های کهنجامانده از دورهباستانی به

بانوانی و ایزد اندود بودقدیم و در جامعه ایرانی، خورشید روحانی جامعه خ

. به شتندداشدند و در جایگاه خدایی قرار آمدند که ستایش میشمار میبه

روی دادن آن سقوط زنان از بلندای ایزدبانویی که در مورد نحوه اتفاق  ،اعتباری

است که ناخودآگاه جمعی ایرانی  گوناگونی وجود دارد، موضوعی نیز احتماالت

 -آن رابه های پوششی فراوان بر آن، بسیار دورش ساخته و دستیابی با تنیدن الیه

در این  آنچهبسیار دشوار کرده است.  -نمایدمی که تنها گاهی در آثار هنری رخ 

ایران باستان، روخوانی  روزگارمطالعه آثار برجامانده از  ،شودنوشتار پی گرفته می

ها و روخوانی و تحلیل ستایشو  های فرامین پادشاهان،نبشتهو تحلیل متن

اه همچون متون اوستایی است تا نقش و جایگ ،های دینی ایران باستانمناجات

. شود آشکار باستانی ایران معنوی - نث در سامان فکریؤالهگان زن یا خدایان م
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 تحقیق ،است شده انجام باستان ایران در زن مقام درباره هاییپژوهش اگرچه

آنکه داستان آغازین آفرینش و آشنایی با بی زندایان خ یا نثؤم الهگان درباره

تفسیری نو و  پژوهش حاضر ،یقت. در حقنیست کامل ،نث را بدانیمؤالهگان م

نقش الهگان در ترتیبات قدرت و زندگی اجتماعی عصر باستان  دربارهجدید 

دهد نشان می از این نظر اهمیت دارد کهوع است و پرداختن به این موض

شناسی مقام زن در ایران با دیدگاه اسطوره در اعصار بعدفرودستی زنان در جامعه 

ا از موقعیت معنوی و درک ما ر فهم مطالعات این ایدشدارد. نباستان همخوانی 

 و ای باشد برای اینکه پیشینه فکریتر سازد و مقدمهباستانی روشن زن در اندیشه

مورد مداقه قرار  تررا ظریف زنامروز موقعیت و در روزگار باستان معنوی خود 

 دهیم.

 

 مادر -پرستش ایزدبانو تامادرساالری عصر 

 اکه از آن ب گرددبازمیای از تاریخ بشریت دوره بهزدبانوان سرآغاز پرستش ای
مادر در مرکزیت جامعه قرار  ،برند. در این دورهعنوان دوره مادرساالری نام می

ند. به قول ایولین رید، در دشو سایر اعضا در نسبت با او تعریف می داشت
راستی یا نهفته به زنان ارکرد اجتماعی زن بود و لذا همهجامعه نخستین، مادری ک

ها به گام از رهگذر پژوهششناسان پیشمردم( 41 :1733)رید  گروه بودند. «مادران»
راستا پیش از  -ه فرم مادرند که سازمان اجتماعی باههای گوناگون دریافتروش
ای از شهرنشین پدرساالر وجود داشته است. باکوفن آن را همچون دوره جامعه

نهد میتر روزگار پسین 2«حق پدری»د و آن را در برابر شمرمیبر 1«حق مادری»
 (1533باکوفن ر.ک: ). ساده و همگانی شد 7«مادرساالری»در واژه  ،مرور زمانکه به

                                                           

1. Mother- right  2. Father - right 
3. Matriarchy 
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کنیم و چه یاد می هااز آن زننام  انقش زن یا مادر )چه مادران بالقوه که ب
های بود که سیستم م( در گروه چنانبرینام می مادرمادران بالفعل که با عنوان 

چرخید. این حضور فقط در امر می اوپیشاخانواده بر مدار و مرکزیت حضور 
 ،حقیقت. دردر امر تولید اهمیت حیاتی داشت زن بلکه ،بودنزایش و بقای نسل 

برای  نشانه انقالبی وجوامع بدوی، مادرساالری نوعی از زندگی اجتماعی بشر  در
های انسان دوره. در بودخواری و آدم گیجانورگونمرحله انسان از عبور 

نسبت خویی خواری و وحشوضعیت چنان بود که انسان بدوی از آدم ،نخستین
و کودکان رویگردان  ،خورده، زنانتر چون دشمنان شکستهای ضعیفجنس به

امنی برای دفاع از زنان و کودکان تلقی  مادرساالری حوزه ،نبود. در همین زمان
که ایولین رید در موقتی و کوتاه بود. چنان ایگونهبه  به آن مردان شد که ورودمی

گوید، اجتماع زنان و کودکان از نظر تولید، می 1تحول زنان کتاب سه جلدی
خودکفا بوده و نیازی به حضور مردان در این گروه  و تغذیه تقریباً ،کشاورزی

رابطه  برایمدت هلذا همبستگی مردان و زنان جز در حضوری کوتا ؛نبوده است
شدند ساالر خارج میمردان باید از اجتماع مادر ،افتاد. پس از آنجنسی اتفاق نمی

کردند. مردان به شکار و جنگ و در میان گروه مردان به صورت منفرد زندگی می
ی از طرف زنان برای ایجاد رابطه پرداختند و جز در مواردی که تمایلمی
در این دوره  ،همچنین (1733د ری: )ر.ک؛ اع نداشتندحق حضور در اجتم ،دیدندمی

و تولیدی نیز زندگی  زنان از نظر اقتصادی ،که به مادرساالری مشهور است
 . داشتندای وابستهمستقل و غیر

گران اصلی جامعه نوین امروزه این باور همگانی است که چون مردان تولید

بینم که در روزگار اما می ،ستپس همیشه مفهوم کار بر این روال بوده ا ،هستند

، این موضوع واژگونه بود. زنان در روند نشینیشهرگسترش تر، پیش از دیرینه

در دوره موسوم به  هاآنوظایف اصلی  ءدست گرفتن سرپرستی آذوقه که جزبه

                                                           

1. Wemans Evolution 
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شدند و به نقاط دورتری برای شکار و مردان از گروه جدا می)شکار بوده است 

ها را های جنبی آنها و ابزارر شدند یک رشته کامل از فنناگزی (رفتندصید می

برای مثال چایلد  ؛داری خوراک و جلوگیری از تباه شدن آن بیافرینندبرای نگه

ای علوم و فنون جدید مورد توجه قرار زنان را برای اختراع و اکتشاف مسائل پایه

نیک دستگاه دهد. او زنان را برای شیمی سفالگری، فیزیک ریسندگی، مکامی

 ،به دیگر سخن( 95: 1536ایلد چ)ستاید؛ شناسی کتان و پنبه میو گیاه ،بافیپارچه

 نقش زنان نقشی مرکزی و اصلی در همه ،توان ادعا کرد که در عصر شکارمی

 ایولین طور کههمان نخستین برای بقا و زیستن بود. های گروه یا جامعهفعالیت

کار مردان، شکار، : »کندبیان می در استرالیا 1کرنایبومیان  از زبان یکی از رید

 همهبود و کار زنان انجام  نشستنگیری، جنگ و آنگاه سرجای خود ماهی
 های نخستینزندگی اجتماعی انسان بنابراین، (153 :1733رید ) ؛«دیگر کارهای

 . ه استزن ناقص و نارسا بود -بدون حضور مادر

های بعد اجتماعی و تولیدی در دورهنقش مهم و مرکزی زن در زندگی 

گردد که در های کهن میزنانگی در روایات و اسطورهمفهومی از موجب پیدایش 

ها زنان و مادران نقشی اساسی و مرکزی دارند. اکنون که به بررسی آن

نماد بقای اجتماع،  درحکمبینیم که زن می ،پردازیممی جایگاه زنان شناسیاسطوره

 حضوری پررنگ دارد. مالینوفسکی آنگاه که دربارهها در اسطوره و تولید ،زایش

  نویسد:می ،گویدسخن می 2های آغازین تروبریانداسطوره

های نیایی که آن است که نخستین گروه ،باشدبرانگیز میآنچه در آنان بیشتر توجه»

ود و در اسطوره از پیدایش آنان یاد شد، همیشه یک زن است که گاهی با برادر خ

اما هرگز شوهری به همراه ندارد...  ،شودگاهی با جانواران توتمیک همراه می

                                                           

1. Kurnai  2. Trobriand 
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اسطوره به جای نیروی آفرینشگر یک پدر، نیروهای زادآورانه مادرنیایی  ،گونهبدین

 ( 71 :1735رید ) «سازد.را برجسته می

 ،به وضعیت مادرساالری در جوامع ابتدایی پرداختیم ،طور خالصهاکنون که به

بررسی  ایرانی هایاسطوره خصوصهب هااسطوره در را مادر - حضور زن

ع مادرساالر جوام شناسیقوم مطالعات با الجرم ایاسطوره بررسی این کنیم.می

توجه به ها بدون زنانگی در اسطورهمفهوم قرابت و همسویی دارد. حضور 

توان اکنون از می ،در اجتماع غیر قابل درک است. بدین ترتیب این مفهومحضور 

که با اعتقادات و باورهای جوامع نخستین در  بردنثی نام ؤهای مایزدان یا اسطوره

 اند.    هم تنیده
های اساطیر در جهان در کنار ترین نمونهیکی از رایج ،دانیمطور که میهمان

های های باززایی و نوشدگی، اسطورههای مربوط به پیدایش، اسطورهاسطوره

 ی است کههایهای پهلوانان، اسطورهاسطورهو و اقبال، اسطوره پایان جهان، بخت 

تر از یک ها بیش. این اسطورهپردازدمیهویت و زندگی ایزدان آسمانی به بیان 

 ؛داردقرار برتر  و جایگاهس ایزدان أگویند که در رایزد برتر و متعال سخن می

و غیره.  ،شهریار ایزدان ،وکمرد خدای خدایان، انکی/ ،مثل زئوس/ ژوپیتر

خدایی هندو  ،همچون دیئوس ؛اروپایی، آسمانی هستندنخستین ایزدان هندو

مت آن به عصر و و قد ردکه برابر زئوس یونانی و ژوپیتر رومی قرار دا ،اروپایی

 دین ساده آریایی گردد. دین ایرانی در دوره باستان همانمیفرهنگ آندرنو باز

یا  ،سلسله بغان آسمان بود که به اسامی خداوند، اهورامزداپرستی بود. سرطبیعت

خدایان نخستین  جنسی که معموالًخدایان دو( 73 :1773 )معینشد. دانا خوانده می

سرعت غیرفعال شده و به دنبال تکامل روابط زمان یا آسمان هستند، همواره به

که جنسیت  اندهدسپرجای خود را به خدایان فعال دیگری  ،اجتماعی و تولیدی

برخی معتقدند که وجود  .شوندبندی مینث تقسیمؤدارند و به ایزدان مذکر و م
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شهرهای متعدد همواره امکان پیدایش روایات گوناگون از یک اسطوره را دولت

تری تناسب، یکی از ایزدان مقام عالیشهری، بهفراهم کرده و لذا در هر دولت

کدام خود را م هردان موجب گشته بود تا مردتعدد ایز ،. در عین حاله استیافت

راد رضایی ) یا به الهه خاصی توسل جویند. ،در سایه یکی از ایزدان پناه دهند

1733: 73 ) 

شده نظریاتی مطرح  ،کنیمای که ما از آن به دوره باستان یاد میدوره بارهدر

ش و توجه مورد پرست در آن نثؤزمانی ایزدان یا الهگان م ازجمله اینکه ؛است

ایزد مورد پرستش ایزد پشتیبان احشام بود  یش از میالد،اند. در هزاره چهارم پبوده

بخشی بازمانده و ایزدان کشاورزی و برکت ،مادر -بانوبانوان، ایزدو آثاری از ایزد

النهرین، انسان به فن نگارش دست یافت. همزمان با است. در همین زمان در بین

کردند. ها نقش میهای تصویری را روی سفالینه، نشانهدر ایران ،این تحول

های این و یشم سبز از ویژگی ،کارگیری آیینه، مهر، صدف، سنگ بلور، الجوردهب

و دامغان دوام  ،های سیلک، قم، ساوه، ریشده در کنارهدوره است. تمدن یاد

 (33: 1733پور )اسماعیل یافت.

النهرین، حیات را آفریده ان، در بیندر همسایگی فالت ایر ،در همین دوران

اند. جهان در نظر آنان آبستن بود، نه زاییده؛ دانستهمی مادر -ایزدبانویک 

خاطر پیدایی هببه همین سبب و نیز  ؛نث بودؤسرچشمه هستی در نزد آنان م

رد که توان فرض کبانوان برهنه در فالت ایران، میهای کوچک ایزدتندیس

گونه که همان البته( 33همان: ) اند.چنین نگرشی داشته ت به حیاتایرانیان نیز نسب

درساالری نث مقارن است با ساخت اجتماعی ماؤپرستش ایزدان م ،تر گفتیمپیش

اساس یک روش مادر بر -پرستش ایزدبانو ،به احتمال زیاددر جوامع ابتدایی بشر. 

ره سوم قبل از میالد شود تا حدود هزاکه گفته میاست سیاسی مادرساالری بوده 

 ( 13: 1732)گویری  شده است.اعمال می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 معال عبدالرحمن – رخوشخویآمنه مسیدهــــــــــ  شناختیفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/  133

بیش وکم وجود داشته است،نث در تاریخ اساطیری ؤتصوری که از الهگان م

اصول مادرشاهی برقرار بود و نسب فقط  ،تا دوره مادها ادامه یافت. تا این زمان

یعنی  ،مترین اقوابه نزدیک اًث نیز عمومشد. میرااز طریق زنان تعیین می

باید در خود ژنس باقی  (4)زیرا که ژنس ؛رسیدهای شاخه مادر میخونهم

داری و پیشرفت زراعت، ثروت فزونی یافت ولی پس از آنکه در اثر گله ،ماندمی

و موقعیت اجتماعی و اقتصادی مردان باال رفت، رسم میراث به نفع فرزندان پسر 

از  ،شناسان و اقتصاددانانامعه. این تحول به عقیده بعضی از جشددگرگون 

اخالف  ،سرانجام تا جایی کهترین انقالبات اجتماعی است. ترین و بزرگشگفت

اریخی شکست بزرگ ت . واژگون شدن حقوق مادریرفتزن از ژنس بیرون 

که سرحد میان مرحله وسط و ای دورهدر  ،شناسانجنس زن بود. به عقیده مردم

به خانواده  (9)تغییر از خانواده سندیاسمیکهد شا ،باالی بربریت است مرحله

. مراد از تشکیل این خانواده هستیمبراساس وحدت زوج و زوجه  (3)مونوگامیک

مالک این است که فرزندانی از یک پدر مشخص به وجود بیایند و وارث و 

پیدایش خانواده  ،حقیقتدر (36 :1739)حجازی ثروت پدر خود بشوند. 

تمدن است که در کنار بردگی و  کنندههای مشخصشانهمونوگامیک یکی از ن

دوره در ایران باستان،  مالکیت خصوصی در جوامع بشری ظهور کرده است.

مصادف است با پیش از دوران مادها یا عصر ماقبل تاریخ و بعد از  مادرساالری

. می شود وحدت زوج با زوجه شناخته مرحله انتقال به دوره -عصر مادها - آن
 ( 39-34: 1736زی حجا)

نقش  ،اما آنچه که مشخص است ،علوم نیستممادر  -ایزدبانو علت پرستش

بوده  و ضروری یبسیار اساس زن در عهد باستان برای بقای حیات و بازتولید

ست که زن گذشته از ا رواست. برخی مثل گیرشمن معتقدند که اهمیت زن از آن

کشاورزی نیز  ف سفالین بود، در زمینهسازنده ظرو اینکه نگاهبان آتش و احتماالً
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رسد که اهمیت اما به نظر نمی (11 :1733 )گیرشمن؛ بداع نمودافزارهای جدید را ا

شناختی یا اقتصادی  خدایی فقط علتی جامعه -ر حد مادرنقش زن و پرستش او د

ا خدای آن دوران بوده و پرستش داشته باشد. باید توجه کنیم که زن، ایزد ی

اگر بخواهیم چرایی خدابودن زن در آن دوران را بررسی  رو،است؛ از این شدهمی

یا مردان فاقد آن هستند و قادر  دیگرانویژگی زن توجه کنیم که آن باید به  ،کنیم

با وجود  ،فنون کشاورزی له ابزارآفرینی یا ابداعأ. مسیستندآفرینی در آن نبه نقش

که دلیل برتری زنان و است ده نقشی نبو ،در دوران باستان هااهمیت آن

رسد عامل دیگری باشد. به نظر می شانبودن سیدنشان تا حد خدایان و یا خدار

ین در ا است. زن قدرت آفرینندگییا  زایندگی و آن در این میان اهمیت دارد

شود. در از او و از بدن او متولد می ،انسانآفریند. انگاره، زن آفریننده است و می

بیافریند. باید توجه کرد که  است نندگی چه کسی غیر از خدا توانستهآفریت قدر

گیری و تولد راهی باستان دالیل علمی مربوط به جفت در ذهن مردمان ایران

وسیله اسپرم امری مسلم در علم امروز هندارد. لقاح و فرایند باروری تخمک ب

( ن پذیرفته شده استبا اینکه نقش مرد در باروری ز)اما در ایران باستان  ،است

نه که چگواین ؛است انگیزحیرتو  ،زایش و تولد انسان معمایی سربسته، مبهم

تواند چنین و البته تنها زهدان مادر می شودتخم نامرئی به انسان تبدیل می

و  ،کنددهد، کامل میمی ای بیافریند. این زهدان، انسان را در خود شکلمعجزه

نوشد و جان وسیله پستان او مایه حیات را میهب ،آن . پس ازشوده میدیسپس زای

است که انسان واقعی  آموزش و تربیت مادر از طریق ،گیرد و در فرایند رشدمی

مپایه ایزدان، آفریننده است و همین زن ه ؛ بنابراین،گذاردپا به عرصه اجتماع می

 رو،ز اینا ؛در برابر انفعال مرد است اوترین وجه بارز رین و مشخصتمهم

خدایان، ایشان را به شکلی عریان، با سینه  -های اولیه از مادربینیم که تندیسهمی

ها یعنی آفرینندگی آن ترین نقشدهد که اشاره به مهمنشان می (3)و شکم بزرگ
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آسمانی در دست  ای خود را به نشانه ایثار مائدهههسین بانوان غالباً -این ایزددارد. 

  (1752)فضائلی دارند. 

باستان، قدرت آفرینندگی از چنان جایگاه مهمی برخوردار  یاندر ذهن ایران

همچون ایزدی آور، زمین نیز ربر ایزدان پدیدآور و زنان بااست که عالوهبوده 

عناصر طبیعت،  میاناز  بنابراین، ؛دشمیکننده گیاهان پرستش آفریننده و بازتولید

. نث پنداشته شده استمؤ ن در اساطیر عموماًزمی د.شزمین نیز ایزدبانو تلقی می

باره اینکه زمین حالتی نرینه دارد، نزد هیچ قومی مدرکی در»بورلند معتقد است: 

ده که زمین مادینه یافت نشده است. سنت نزد اقوام ابتدایی تا کنون بر این پایه بو

فصل بهار این باور شاید ناشی از روییدن گیاهان در  (175 :1733)بورلند « است.

آورند، زمین هم زهدان ای به دنیا میگونه که زنان موجود تازهبوده باشد. همان

ها و نزد بسیاری از اقوام، انسان هم از در بسیاری از فرهنگست. ا هاروییدنی

در ایران  (26-15 :1757حسنی جلیلیان و همکاران  ر.ک:)زمین زاییده شده است. 

درباره اهمیت گیرشمن ان ایزدبانوی زمین است. هم ،یشت درحقیقتزامباستان، 

 گویدها و عصر باستان میزنان در پیوستگی و زنجیره اعقاب و اوالد در اسطوره

زن ناقل خون قبیله به ؛ زیرا گیردزنان صورت می از طریقاتصال خانواده 

های ایران در افسانه (16 :1733)گیرشمن  رود.شمار میترین شکل خود بهخالص

یابد. در نیز از طرف مادر به فرزند انتقال می (3)فرّ کیانیچنین است که این دیمق

که فرّ کیانی از یک  است ذکر شده ،قباد پسر ،اپیوهای درباره کیافسانه (5)بندهش

به گاو سحرناکی که پدر فرانک پدید آورده  ،نی که در دریاچه وروکش رسته بود

اپیوه رسید. خست به فرانک و آنگاه به کیحلول کرد و به وسیله شیر، ن ،بود
  (191: 1739فرنبغ دادگی )
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 اسطوره آفرینش و جایگاه زن در آن

ایرانیان قدیم و آنچه که  هایاسطوره آفرینش و خلقت انسان در با مطالعه اسطوره

نش زن و مقام و جایگاه او آفری توانیم با نحوهکتب زرتشتی آمده است، می در

 ،زروان، خدای زمانشود که می غازآگونه ایت داستان آفرینش اینرو آشنا شویم.

و او را هرمزد بنامد. بعد از هزاران سال  شودفرزندی صاحب ها کرد شاید قربانی

که از کتب  بُندهشهرمزد و اهریمن در بطن او به وجود آمدند. در  ،قربانی دادن

درباره آفرینش  ،تان استایران باس بارهمنابع تحقیق در جملهمعتبر پهلوی و از

دانست و به وجود اهریمن آگاهی ده است: هرمزد چون همه چیز را میچنین آم

 ،رواز این ؛میان او و اهریمن روی خواهد داد داشت، پس پی برده بود که جنگی

اندیشه نیک( و روشنایی ) در آغاز، آسمان و وَهومینا»ن کرد. آغاز به آفرینش جها

از آفرینش هرمزد، نخستین حیوان،  ا و امشاسپندان را آفرید...زدیسنمادی و دین مَ

 (42-75: 1739دادگی فرنبغ ) «بود. ،کیومرث ،و نخستین انسان ،گاو

به معنای زندگی میرنده، نام نخستین انسان است و  ،کیومرث یا گیومرد

ششمین خلق مادی هرمزد که آفریدنش هفتاد روز به درازا انجامید. او پهنایش با 

توان او را بیشتر شبیه نطفه عظیم بر بود و به زعم مهرداد بهار، میدرازایش برا

اما پدید آمدن مشی و  (123: 1732 )بهار ؛خستین دانست تا شبیه انسان واقعین

 ،های خلق انسان دانست که طی آنهاو را باید آغاز واقعی افسان فهطمشیانه از ن

به سبب داشتن  ،گذشتچون کیومرث در» وجود آمدند.هاولین مادر و پدر جهان ب

زر، سیم،  :گونه فلز از اندام او پدید آمدند که عبارتند ازهشتسرشت فلزین، 

او را  (16)و الماس. به سبب برتری زر، سپندارمذ ،، آبگینهارزیز، سرب ،آهن، روی

گونه، مشی زمین بود و بر سر چهل سال، ریواسفراز پذیرفت و چهل سال او در 

  (31: 1739دادگی فرنبغ )« انه برآورده شدند.و مشی
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توان آن را در رو قابل توجه است که میاز آن چنین روایتی از داستان خلقت

 قرار داد آفرینش در ادیان مسیحیت و یهودیت داستان مقایسه با روایات مربوط به

ای هزن را بخشی از بدن مرد و او را برخاسته از یکی از دنده تخلق در آن، که

آفرینش ایرانی، زن و مرد از  در اسطورهکه در حالی (11).دانندقفسه سینه مرد می

گونه گیاهی ریواس مانندپدید آمدند و  ،یک گوهر که گوهری زرگونه است

پیوستگی و یگانگی آنان  به شکل دو پیچیک درهم پیچیده بودند و که بودند

یکی بر »ن مشخص نبود. مادینگی هیچ کدامشاچنان بود که تشخیص نرینگی و 

باالیی ایشان یس میان ایشان روان برآمد. به همباال و همددیگری پیوسته و هم

کدام آن روان هرمزد آفریده  چنان بودند که پیدا نبود که کدام نر و کدام ماده و

 پیدایش نخستین مردروایت  ،بینیممی طور کههمان (31: 1739فرنبغ دادگی )« است.

برتری یکی بر را نشانه آن  ،های بعدای نیست که بتوان در دورهگونهو زن به

که در ادامه داستان آفرینش آمده است، هرمزد، خدای چنان. آندانستدیگری 

دهد، به ر می، آن دو را مورد خطاب قرازن و مردپس از موجود شدن  ،خدایان

ها و نوع خطابخواهد. هایی میها مسئولیتکند و از آنهایی میها توصیهآن

 طراز است وای مساوی و همبه گونه ،شودها خواسته میهایی که از آنمسئولیت

تر ندارد.  هرمزد ضمن آنکه از ی مسئولیتی بیشتر یا خطابی نزدیککسی بر دیگر

ها خواهد جریان امور را با عقل و تدبیر خویش پیش ببرند، از آنها میآن

کردار نیک ورزند و اهریمنان یا دیوان را در  و ،خواهد که اندیشه، گفتارمی

شتند. پیکری گپیکر بودند، پس به مردمنه ماه ریواس»جایگاه خدایی قرار ندهند. 

اید. شما را با برترین پدر و مادر جهانیان .ایدهرمزد به مشی و مشیانه گفت مردم

اندیشه نیک  عقل سلیم آفریدم و جریان کارها را به عقل سلیم به انجام رسانید.

 (همان)« ر نیک ورزید و دیوان را مستایید.اندیشید، گفتار نیک گویید، کردا
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است  این ،دهندلین کاری که پس از خلقت انجام میاو ، این دو انساندر ادامه

ایشان »کنند. است، اقرار می که به جود خداوند که ایشان و کائنات را آفریده

 (12).بمیزیدندستین کنش این را کردند که به عنوان نخ ،چون به راه افتادند

د و ستاره و آب و زمین و گیاه و گوسفن نخستین سخن این را گفتند که: هرمزد

ن و که ب است آفریده ،آبادی را که از پرهیزگاری پدید آمده ماه و خورشید و همه

 ( 31: 1739فرنبغ دادگی ) ؛«بر خوانند

کنار  ،شودو رقیب هرمزد تلقی می من که دشمناهری پس از این، با این حال،

ها را آلوده عقاید آن ها،ود به اندیشه و ذهن نخستین انساننشیند و با ورنمی

 جایگاه دربلکه اهریمن را  ،بار نه هرمزدکه مشی و مشیانه اینبه نحوی ؛سازدمی

 پس اهریمن بر اندیشه اینان برتافت و اندیشه»کنند. توصیف میکائنات خالق 

آفرید آب و زمین و گیاه و دیگر  اهریمن ن را پلید ساخت و ایشان گفتند کهاینا

که چیزها را... . اهریمن به عنوان نخستین شادی از ایشان این را به دست آورد 

  ()همان.« روانشان تا تن پسین به دوزخ استگویی هر دو پلید شدند و بدان دروغ

در  نخستین خطا یا نخستین گناهان با داستستین گناه نخبینیم که میدر اینجا 

افتد نجا آدم از طریق حوا به وسوسه میدر آ ؛ادیانی چون مسیحیت متفاوت است

 ،مسئول فریفتن یا سقوط آدم در این روایت (17)برد.و به میوه ممنوعه دست می

ایران  در ای آفرینشاما در روایات اسطوره ،شودحوا یا نماد زنانه دانسته می

هر دوی . شودنمی دیدهانگیز زن عنوان وجود وسوسه بانین ظلمی باستان چ

نه نیازی به وجود  همبرای فریفتن  .شوندوسوسه میهم مرد و هم زن( ایشان )

یا جسمی  ءو نه نیازی به شی است تری چون حواپایینتر و ردهموجودی پست

باز  سره و یا د که خوردن یک میویوجود آهال بؤکه باز این سممنوعه  چون میوه

باید این همه مجازات چون  چرازدن از دستور خداوند در مورد تناول یک میوه 

کافی  ،بلکه در این میان ؛داشته باشددر پی  رابه زمین  اخراج از بهشت و هبوط
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انسان به  ،راه یابد و از این طریق اوذهن و اندیشه است تا اهریمن به درون 

جهان و خداوندگاری دچار  عتقادش به خالقشود و در مورد ا گمراهی کشیده

اهریمن را ستایش کند. شاید  ،تردید شود و کفر بگوید و به جای خداوند

گناهی چون  مجازاتی عادالنه برایچنین بتوان اخراج انسان از بهشت را این

خواهیم دید که  ،. در ادامهدانستپلیدی اندیشه و بهتان به خداوند و اقرار به کفر 

ندیشه یا اندیشیدن و توانایی ذهن در انتخاب نیک از بد و رهایی از مفهوم ا

گمراهی چه نقشی در سامان فکری ایرانیان باستان داشته است و حضور زنانگی 

که . چنانو نمادهایی همراه است هاثیلای با چه تماختار ذهنی و اندیشهدر این س

گفتار و نمایاندن راه  و ،نذه ور نمادهای زنانه درباره اندیشه،خواهیم دید، حض

بود که  چیزیخالف  های ایران باستان مسیری را پیمود که کامالًدر اسطوره

  بعدها در ادیان مسیحی و یهودیت پدید آمد.

  

 های مادینه اهوراییاسطوره
 نثؤامشاسپندان مالف: 

 ،هرمزد پس از آفرینش آسمانشود که طور بیان میدر داستان آفرینش جهان این

که را آفرید. این واژه  امشاسپندانیسنا، و دین مزد ،روشنایی مادی ،نیک و اندیشه

به معنی پاک و مقدس  ''سپنته''مرگ و به معنی جاودانی و بی ''اَمِشَه'' ءاز دو جز

مرگ یا به معنی جاودانان پاک یا مقدسان بی ،استبخش تشکیل شدهو فزونی

صورت امِشَه سپِنتَه آمده هها بنام آن ،وستاییدر زبان ا .بخش استنامیرایان فزونی

امشاسپندان ثبت  صورتبه  هانام آن ،متون زبان فارسی میانه/ پهلویدر است. 

  (127: 1733 )اوشیدریاست. شده 

که بخشی  دارندکدام مفهومی هر وامشاسپندان شش فروزه اهورامزدا هستند 

ن با شناخت و پیروی از ای و شناساننداز عظمت خداوند یکتا را به آدمی می
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است مفهوم گفته شده ،همچنین ؛توان اهورامزدا را درک کردمفاهیم و ایزدان می

اورهای مذهبی مطابق بد. شوحاصل می مزدااهورا وشش ایزد  این خدا از ترکیب

خداوند را در زمین برای گسترش صلح و عدالت یاری  زرتشتی، امشاسپندان

امشاسپندان که  لیت محافظت از چیزی را بر عهده دارند.کنند و هرکدام مسئومی

ند. روشمار میهراهبر نیکوکاران به بهشت نیز ب ،واسط بین خالق و مخلوق هستند

ای است که به مجردات گونهنویسد، ویژگی امشاسپندان بهمی نامهلغتدهخدا در 

 گیرند.میبر و گاهی مفهومی انتزاعی را در شدهمعنوی و اخالقی داللت داده

اند. در امشاسپندان را صفات اهورامزدا دانسته ،گاهی در تفسیرهای جدید دینی

ا امشاسپندان مفهوم اساطیری خود را ندارند و تنها ب ،عقاید امروزی زرتشتیان

 ذیل مدخل: 1737 )دهخدا شود.های اهورامزدا نامشان یاد میعنوان صفات و فروزه

که  سپندارمذ :هستندنث ؤها منیمی از آن ،امشاسپند از بین این شش («امشاسپند»

 (. خرداد) هروتاتو  ،(داد)امر امرتاتشود، ی خوانده میتآرمئیسپنتی اوستادر 

نث است. او مظهر پاکی، فروتنی، ؤجاودانی م امشاسپنداناز یکی  سپندارمذ

 ،ت و در عالم مادیاس اهورامزداو پارسایی  ،محبت، عشق، خلوص، فروتنی

او را دختر اهورامزدا  به همین دلیل، ؛ستا نیک با اونگهبانی زمین و زنان 

نگهبانی و مواظبت از تخمه  ،اند. توجه داشته باشیم که در داستان آفرینشخوانده

 ،حقیقتسال برعهده سپندارمذ است. دراولیه انسان در زمین به مدت چهل

ه از میان اولین انسان )گیومرد یا کیومرث( به شکل فلزاتی نمایان شد ک باقیمانده

ها زر قابلیت نگهداری و پرورش در زمین را یافت تا با نگهبانی سپندارمذ به آن

یعنی  ،اولین زن و مرد عالم وگونه منتهی شود ن گیاهی ریواسبرآورد سر

 زاده شوند.  نخستین پدر و مادر آدمیان

و  عهده بگیردنث این کار را بر ؤاینکه امشاسپندی م ،در سامان اندیشه باستان

امری دور از انتظار  ،انسان را به بالفعل تبدیل کندموجود شدن قابلیت بالقوه 
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نث هرمزد خود ؤوسیله یکی از یاوران مهها بخلق نخستین انسان نیست.

باید به این  بر این،عالوه ؛های مادینه اهورامزدا استدهنده نقش ویژه فروزهنشان

خود  است. زمین زمین نگهبان ،یمذ در عالم مادکه سپندارنکته توجه داشت 

شود. او اد و ستایش میاز او ی هایشتدری است به نام زامیاد که در ما -ایزدبانو

نماد مادرانگی طبیعت است. بدون  ،باستان ظهر باروری است. زمین در اندیشهم

 ،زمین درباره»خوانیم: یعت عقیم است. در بخشی از سروده هومر میزمین، طب

ترین ایزدان که همه چیز این سرایم: زمین ستوار، بزرگمی ،اناین مادر همگ

 )وارنر «ست.ا بخشی و فنای آدمیزادگان ِمیراکنی... آن ِتو جانجهان را تغذیه می

ایزدان، یعنی خدای خدایان،  رکس وارنر معتقد است که مادر همه (143 :1734

رای خداوند یا شود در آیین زرتشتی، زرتشت بگفته می( همان) زمین است.

 ها سپندارمذ است و هماناآورد که یکی از آناهورامزدا شش گون یا صفت می

چنین است که نقش سپندارمذ به این (99 :1731)معین است.  مزداصفت زمین، 

ترکیب خوشایندی به صورت عنوان نماد نگهبان زمین در کنار ایزدبانویی زمین 

  .شوداستانی نمودار میاندیشه ایران ب از هماهنگی و خلقت در

 جلوه فروزنده در حکمدر بزرگداشت مقام سپندارمذ  ،در آیین زردشتی

خلقت انسان و نمایندگی آن بخش از وجود بشر که شامل صفاتی زنانه چون 

و... است و پاسداشت مظاهر بیرونی این امشاسپند در زمین  ،محبت، عشق، پاکی

و  پنجمین روز ماه های دور و باستانی،باشد، از گذشتهکه وجود زن و مادر می

 پنجم در رمیتی )سپندارمذ( بود. روز سپنتاآرمیتیآآخرین ماه سال موسوم به سپنتا

گرفتند و زنان از . در این روز جشن میاست مادر – روز زنماه اسفند

به جشن مژدگیران معروف بوده جشن این کردند، هرانشان هدیه دریافت میشو

 (54 :1، ج1743 هایشت). است
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ضور یکی در که همیشه با هم هستند و ح هروتاتو  امرتاتامشاسپندان 

به  امرتات. هستند نثؤامشاسپند م هم دو ای نشان حضور دیگری استنقطه

 است مزدامظهر بقای اهورا ،مرگی و جاودانگی است و در جهان معنویبی معنی

نیز مظهر کمال و رسایی  هروتاتست. ا با او نگهبانی گیاه ،و در جهان مادی

ت. اینکه یکی از این دو، مظهر اس نگهبان آب ،مزدا است و در عالم مادیاهورا

نث ؤبخشی امشاسپند منقش جاودانگی گرجاودانگی و بقای اهورامزدا است، نشان

هورامزدا نارسا و میرنده است. ا نقشیدر دیدگاه زرتشتی است. بدون چنین 

. هروتات است نهفتهزدا در همین جاودانگی او ماهورا رمز اهورایی ،حقیقتدر

ص یاز بارزترین خصایکی  ،در کنار جاودانگی ودا است مزنیز مظهر کمال اهورا

ند. در عالم مادی نیز این دو فرشته، نگهبانی کمیرا نمودار مزدا خداوندی اهورا

زندگی طبیعی و  گیاه و آب را بر عهده دارند. در زندگی ایران باستان که مبتنی بر

نین معیشتی چ ضروریو آب از ارکان  ،زمین، گیاه ،حقیقتکشاورزی است و در

نقش این امشاسپندان  ،کندرا به ذهن متبادر می باروریو مفهوم  آیدشمار میبه

نیازهای مادی  ارجاع و نمادهای نگهبانی از قوت و حیات انسانی حکم در نثؤم

خواهیم دید  پوشی است. بعدهاو اهمیت این تعابیر غیر قابل چشمها بشر به آن

ترین یکی از مهم ،هیتابانوی آنای چیست و ایزدهای ایرانکه نقش آب در اسطوره

 .شودمیها ستایش ایزد آب جایگاه در ،ایزدان باستان

اما او با  ،داندا همزمان مادر و پدر آفریدگان میهرمزد در آفرینش، خود ر

یک از دو جنس زن و مرد، خویش در آفرینش هرتقسیم وجوه و صفات متفاوت 

شود، که گفته میدهد. آنچناننشان می خلوقاتشنسبت این وجوه را با جنسیت م

و شامل جنبه  آن به خلق موجودات معنوی پرداخت که هرمزد دررا وجهی 

و وجه خلق موجودات مادی و یا جنبه زمینی  مادری ،مینوی و بهشتی است

هرمزد را در آفرینش، » آمده است: بندهشکه در نامید. چنان یپدرخویش را 
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زیرا هنگامی که آفریدگان را به مینویی پرورد، آن  ؛استدگان مادری و پدری آفری

فرنبغ ) ؛«ه صورت مادی آفرید، آن پدری بود.مادری بود و هنگامی که ایشان را ب

های حضور معنوی نه تنها در فروزه ،بینیمکه میچنان ،بنابراین( 73: 1739دادگی 

لکه در درون هرمزد نیز ب ،شودگر مینث جلوهؤاهورامزدا به شکل امشاسپندان م

و  معنویهای در خلق آفرینش وجود دارد که سویهوجهی مادرانه و پدرانه 

نی آن های مادی و زمیشود و سویهنامیده می مادرانگییا  زنانگیآن  مینوی

 شود. مردانگی یا پدری دانسته می

 شهدر جهان اندی ی نمادینلشکارتباط میان مادینگی و معنویت بهجا از همین

توجه ماند توان به آن بیپیوندی عمیق که کمتر می ؛دشوگر میجلوه ایران باستان

اشخاصی جست که در زندگی حضور معنوی زنانه را در تاریخ  ،به جای آنو 

در انگاره ایران باستان،  اند. وقتیالهی مورد توجه بودهادیان ادیان باستانی یا 

حاضر است، تعاریفی از زن داده گاه ایرانی ای که هنوز هم در ضمیر ناخودآانگاره

چه نیاز به بررسی  ،است سان حضور معنویت و مینویتهشود که حضور او بمی

های گمنام زن در طول تاریخ  برای اثبات جایگاه های تاریخی شخصیتگزاره

شکلی این حضور معنوی زنانه به ،رویمکمی که جلوتر می است؟! معنوی زن

شود. ذکر و گر میجلوه ایزدبانوانعنوان  باتر در ایزدان باستانی تر و روشنصریح

 رساند.را در این پژوهش یاری می ما هاآنیک از بررسی اجمالی هر

 

 بانوان ایزدب: 

توان از دو گروه ایزدبانوان ایالمی و می ،در میان ایزدبانوان اساطیری ایران

کرب، شیانوم، کیر، ایشنینیمی شامل پیایزدبانوان اوستایی نام برد. ایزدبانوان ایال

 ؛شودها اکتفا میبه ذکر اسامی آن و... هستند که در اینجا صرفاً ،خورساگنین

طور ها بهاز آن هایشتبانوان اوستایی که در اما از میان ایزد (1735 طاهری ر.ک:)
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 ،ها دارای بخش مجزایی در یشت هستندو بعضی از آناست مفصل یاد شده 

  .اشاره کرد مارسپندو  ،اشتاد، اناهیتا، اَشی، چیستا، دئناتوان به یم

ترین و است. مهم دئنا ،شودزدبانویی که در این بخش بررسی میاولین ای

در پاسخ به زیرا  ایزدبانو اختصاص دارد؛ این نیز بهترین بخش این نوشتار اساسی

استان داشت، با قاطعیت توان درباره حضور معنوی زن در ایران بپرسشی که می

 دینیا  دئناررنگ داشته است. کند که زنانگی حضوری اساسی و پتمام اثبات می

زیبایی  نثی است که نمایندهؤهمان ایزدبانوی م ،در ایران باستان دین یایزدبانویا 

و  آیین زرتشتدر  این ایزدبانو و ایزدی و تشخص معنوی انسان است.روحانی 

بخشد که راه اهورایی را وجدان است و آدمی را توان آن می ، نموداساطیر ایرانی

  .درگیشپی

 آن را ،روو از این است وحینشانگر بینش و  و زرتشتییک مفهوم  دئنا

 اوستاکلمه دین در ، لزهینبه روایت اند. آورده شماربه «دین» یا «وجدان»ة نمایند

. است شناختنو  اندیشیدن معنای به ''دا'' ةو برگرفته از واژ به صورت دئنا آمده

 یک دئنا( 144 :1739 اوستا). استماده  همین از سانسکریت در نیز ''دهی'' ةواژ

مشاهده  یا و دیده که آنچه»عبارت است از  آن ترجمه که استزنانه  اسم

نشان  ، پیتر کالرکای بر ایمان باستانی: مقدمهدین زرتشتیدر کتاب « .شودمی

به معنای « دی»یا « ده»ست با ریشه اوستایی است که این اصطالح ممکن ا داده

 ،بنابراین (36-35: 1553)کالرک ؛ داشته باشدپیوند نیز  «دست آوردن درک و فهمبه»

نیروی باطنی وجود انسان  بخشی از ه شکلکه ب ایزدبانوی دین یا دئناوجود  با

و یا از میان دو انسان قادر است به تشخیص سره از ناسره  بپردازد  ،یابدنمود می

 مینو، راه راست را از کج برگزیند. مینو و انکرهگوهر متضاد سپنت

ارجحیت و قرب حضور معنوی  دهندهین زمینه که نشانجالب توجه در ا نکته

آشکارگی دئنا است. در متون باستانی  نحوه ،زنانه در اندیشه ایران باستان است
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 شود.وارد می هرمزد بر و سپسآشکار  نثؤم دابتدا بر امشاسپن دئناکه  آمده است

فرزند ابتدا بر مادر است و  طور که وظیفه پرورش، همانشوددر ادله آن گفته می

نخست در آغوش  بایدشود که ر، دین نیز همچون فرزندی تلقی میسپس بر پد

 دین» نث وارد شود و سپس بر اهورامزدا.مادر معنوی خود، یعنی امشاسپند مؤ

 فرزندپذیری که طورهمان ؛هرمزد سپس شد آشکار -سپندارمذ - زمین بر نخست

آشکارگی و  این نحوه( 92 :1732)بهار « ر پدران.آن است ب سپس و راست مادران

دین که پیش از هرمزد )خدای  زدبانوییای صورتبهتقدم حضور معنوی زن 

 از ایگونه را آن و دشومی آشکار -امشاسپند -نث زمین ؤخدایان( بر فرشته م

 گواهی معتبر بر ،هددمی نشان دئنا -امشاسپند رابطه در فرزندی -مادر روابط

 ور معنوی زن را در سامان اندیشهتوان حضاین نوشتار است. چگونه می ادعای

زنی زیبا و  صورتبهکه نماد اندیشه و شناخت در حالی ،باستانی نادیده گرفت

، پیش از آنکه فرزند معنوی هرمزد دیگر به تعبیر شود وگر میجلوه (14)درخشان

نماد  دئنا رو،این از ؛است ،، سپندارمذنثؤفرزند امشاسپند م ،تلقی شود

او ترین قوای انسان است و نیکوترین و شریف است که اندیشیدگی و شناسایی

داده ت انسانیت خویش را از دست قحقیدر ،شناخت دوناندیشه و ب بهره ازیب

 شود. است و سرگردان جهان تلقی می

سازه معنوی مردانه در اینکه چه تحوالتی منجر به پررنگ شدن به  پرداختن

 است، ضروریدر جایی دیگر  ،خصوص اندیشه ایرانی شدههای دینی و بندیشها

آفرینی زن افزار اسبات تولیدی و یا تغییر در نقشدانیم که تغییر منلیکن می

دلیل اساسی و محکمی برای این  تواندطور که گیرشمن معتقد است( نمی)آن

د. پژوهش در این باب س قوای معنوی و دینی باشأرزن از  ه شدنحاشیه راندبه

بسیاری از مانعی در مقابل تواند می ودقت و هوشیاری فراوانی است نیازمند 

 . باشد ها در این حوزهنگریها و یا سطحییدقتبی
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دین یا دئنا همراه  دبا ایز نث است که غالباًؤاز دیگر ایزدان م چیستیایزد 

ست. ا متعلق به او "یشتدین"به نام  اوستاهای ترین یشتاست و یکی از مهم

و گاه ایزدی است  است دانش و معرفتگاه به معنای  اوستادر  چیستیایزد 

بنا به درخواست زرتشت،  (37 :1739)حجازی  .دهنده آنالهام و دانش و علمموکل 

 چیستیهمراهی ایزد کند. سیاری از وظایف او را همراهمی میدر ب چیستیایزد 

بانو در رسالت خوبی مبین نقش ویژه این ایزدبه با زرتشت در انجام رسالتش

که خواهد از او می ، زرتشتیشتدین دوم فقره در کهچنان ؛است معنوی -دینی 

قدم او و، بلکه در کنار او و همراه و همتر از انه جلوتر از او باشد و نه عقب

و اگر تمقدس،  ترین مزدا، آفریده ای علم، ای راست»گوید: چنین می باشد. او

 ،حقیقتدر «اگر به دنبال باشی، به من برس. .پیش از من باشی، منتظر من بمان

دو نماد در  تقارب و نزدیکی دو کس یابا زرتشت پیامبر  چیستیدوشادوشی ایزد 

 گستری است. رسالت پیغمبری و دین

 روشنایی، ایزد چیستیایزد  این است که توجه کنیم بدان بایددیگری که  نکته

های ایران دین. ساموئل نیبرگ در کتاب رودشمار میبهنیز  هاراهایانگر و نم
چون هم ،به معنای روشنایی است ،معتقد است که واژه سَوکَه که در اصل ،باستان

 چیستیبانوی کند و این مقام خداوندی را ایزدیکی از ایزدان شخصیت پیدا می

کند و در ها بینا میرا به راه ست و مردما هاراهاو خدای مادین »برعهده دارد. 

 (36 :1795)نیبرگ  «گذراند.ها مینمایاند و آنان را از آنها راه درست را میجنگل

ساختن است و چیستا به معنای روشن  چیستی معنای با توجه به اینکه

چراغ همانند  چیستیبانوی یابیم که ایزدشده، حقیقت این مطلب را درمیروشن

راهنمایی و هدایت، نقش بخشی به انسان، ر معرفتبخش ذهن دروشنی

بخشی و که با مضمون روشناییآنچه  همه ،حقیقتمندی و درآموزی و دانشعلم

 (19)کند. زرتشت از این نماد دانش و فرزانگیایفا می ،هدایت همراه است
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زرتشت  زیرا ؛تر از او بگذارد و نه گامی کمترخواهد که نه گامی پیشمی

 بانو شاید در انجام رسالت خود ناکام بماند. ی این ایزدهمراهبی

بانوان را با امر قدسی و سرسلسله تناسب این ایزد ،رویمتر میکه پیشهمچنان

از دیگر ایزدبانوان  ،مارسپندکه چنان ؛یابیموضوح درمیبه هاآن معنوی بودن

 کالم و سخننمود  ن مزدیسناآئیو  اساطیر ایرانیدر ، ایزدبانویی است که نثمؤ

 هاگوشو  ،هاچشمها، خردها، زماناست. این ایزد پاسدار  اوستا، یعنی خدایی

کالم زرتشت و کتاب  که مجموعه اوستا ،یقتحقدر (196: 1739 )هینلز .ستا

بانوی ای از نماد ایزدبه جلوهبیراه نخواهد بود اگر  ،ستا هدایت و راهنمایی او

 شود.  عیان ،کالم، مارسپند

و باروری  ،حضور معنوی زنانه و توانایی خلق، آفرینندگی برای اینکه بین ایده

نیز بانوی اَشی و آناهیتا ور دو ایزدبه حض ،برقرار کنیمباستان نسبتی  ندیشهاو در ا

جمله ایزدان دین از (اشی ونگوهی :اوستادر ) اشییا  اَردیا  اَرت پردازیم.می

 ،برکت ،بخشایش ،گاهی اسم مجرد و به معنی توانگری، اوستااست. در زرتشتی 

یزدی است که نگهبانی و بهره است و گاهی اسم خاص ا ،پاداش ،مزد ،نعمت

در یشت هفدهم که به ( 135 :2، ج1793 هایشت) .ستا او هی به عهدیثروت و دارا

نیک  اشی»چنین آمده است:  ،استنام گرفته  ،شتیارتبانو، نام این ایزد

اندام، کمربند بلند بسته، دختری زیبا، بسیار نیرومند، خوش درخشان در کالبد

ود آید، خیر و برکت و نژاد... اگر به خانه کسی فرباالی و مجلل و آزادهراست

 ،اشیصورت اصلی واژه اوستایی  ،زعم ساموئل نیبرگبه ،همچنین ؛«شادی آورد

 توجه دارد، در انجمن گاهانی معموالً (16)ارتهیا  ارتیپسه، یعنی کسی که به ارتیم

نام  ،است و در انجمن میثره به معنای سرنوشت به هنگام سوگند و آزمایش آتش

بینیم که توانگری می ،بنابراین (33: 1795 )نیبرگ؛ است خدای مادین باروری ویژه

تر با شوند که در معنایی وسیعگر میبرکت به شکل نمادهای زنانه جلوه و
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آوری کنیم که در ذهن ایرانی یاد آفرینی زن همسویی دارد. ضمناًباروری و خلق

رایج است که بین مردم  پنداراین  ؛و رحمت داردامروز نیز دختر معنای برکت 

سرشار از برکت و فراوانی و رحمت و  ،ای که در آن دختر حضور داردخانه

 بخشایش است. 

نام و مشهور ب یکی از مادرخدایان ،بانوی نامدار ایرانیایزد ،یا ناهید آناهیتا

 و یابدمی مشخص نامی خدا -است. از دوران هخامنشی، مادر  عصر باستان

 و اهورامزدا کنار در هخامنشی شاهان و( 13 :1739 حجازی)شود می خوانده آناهیتا

خدای بدون  مزدااهورا که باشیم تهداش توجه. کنندمی ستایش را او مهر )میترا(

خدایی مذکر است. تاریخ دقیق ظهور آناهیتا در  )میترا( مهراما  ،جنسیت است

های بار در کتیبهاما نام وی برای اولین ،جمع خدایان اساطیری مشخص نیست

ناهیتا شود. جالب آن است که نام آدشیر دوم در همدان و شوش ظاهر میار

)که خدایی مذکر است( ذکر  مزدا و پیش از مهراهورابالفاصله پس از نام 

ز برجستگی خدایان گردد. اولویت در ترتیب نام این خدایان خود نشان امی

های باستانی دارد. در کتیبه اردشیر دوم هخامنشی مادینه یا ایزدبانوان در اندیشه

 : است در همدان چنین آمده
پسر داریوش  ،این سرزمین ، شاه دراردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها»

خشایارشاه، خشایارشاه پسر شاه، اردشیر پسر گوید: داریوش پسر اردشیرمی

شاه، داریوش پسر ویشتاسپ هخامنشی است. این کاخ را به خواست داریوش

و میترا مرا از هر بال بپایند  ،و میترا من بنا کردم. اهورامزدا، آناهیتا ،مزدا، آناهیتااهورا

 :1743شارپ نارمن نقل از ) «خراب نکنند و صدمه نرسانند. ،ین را که بنا کردما و

173 ) 

ای با همین مضامین وجود دارد که نبشتهکتیبه اردشیر دوم در شوش هم لوح در

 (175 همان:) مزدا و پیش از میترا آورده شده است.نام آناهیتا پس از اهورا ،در آن
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شده پرستش می )میترا( مزدا و مهرکنار اهورا رتیان نیز آناهیتا دردر دوره پا

 آناهیتاشده، از میان سه خدای یاد ،رسد که در این دورهاما به نظر می ،است

 ،جایگاه واالتری داشته است. برخی چون گیرشمن معتقدند که در دوران پارتیان

معبد  همچون( 11-16 :1733) ؛هید )آناهیتا( تعلق داشته استمعابد ایرانی به نا همه

گویند که اند. بعضی دیگر میکنگاور که دارای ثروت زیادی بودههگمتانه و معبد 

 ،ن پرسپولیس، معبدی در آنجا ساخته شد که در آنه شدپس از به آتش کشید

آناهیتای  (33 :1732ز گویری نقل ا؛ 44: 1549 هرتسفلد) ای از آناهیتا قرار داشت.پیکره

، دیمتر و آفرودیت یونانی است. ئی، ایشتر بابلیوَتی  وداایرانی، همتای سَرس

وسیله هب «وداها»های پس از در هند، در اسطورهوَتی سَرس (71 :1732)گویری 

یک از خدایان با از هر ودااثرهشود. در ( نامیده میvac) «مظهر سخن»ها برهمن

 مظهر معنویتوَتی که از سَرس ؛شودهایشان درخواستی میتوجه به ویژگی

این همان ایزدبانویی است که همپایه  (77 همان:) شود.می کالم تقاضای ،است

های شباهت ،حقیقتست. درا اوستانماد کالم و سخن  ،بانوی ایرانیایزد ،مارسپند

 ؛شناسان امری واضح و روشن استرهایرانی در بین اسطومیان خدایان هندو

دانند. در مورد آناهیتا در یی میایزدان را ایزدان هندواروپاکه برخی نخستین چنان

 او است؛مقام ارجمند  دهندهساسانی آثاری باقی مانده که نشانهای عهد کتیبه

در نزدیکی تخت جمشید است که در آن نقش رستم  هها، کتیبازجمله این کتیبه

 :1772سن )کریستین کند.دریافت می آناهیتا، حلقه سلطنت را از شاه ساسانی ،نرسی

433) 
 یشتآبان به آناهیتا اختصاص دارد. اوستاود شکوهمندی در یشت پنج سر

 ،در این دوران سورآناهیتا.دویها، اراست در ستایش ایزدبانوی آب یسرود

شود به حریم یاوران اهورامزدا راه یابد. خدایانی که در آناهیتا مانند میترا موفق می

ها زرگداشت این ایزدان در یشتب .شوندستوده می هایشتدر  ،اندذکر شده اوستا
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گوهر و سرشت آنان و صفات و اعمالشان اغلب با جزئیات  گو دربارهوو گفت

دهد پرستش آنان از دیرباز شارات دقیق همراه است که نشان میمفصل و ا

 در مذهب مردمان پاییده است.  هاآن معمول بوده و ستایش

یشت  ها است.به نام آنماه نیز  روزها نام ایزدانی هستند که سیتر یشتبیش

کرده و  سیشامل  ،ستا اوستاهای از زیباترین یشتیکی  ،برخی پنج که به گفته

 ،طور کلیشت مذکور حاوی مضامینی است که بهبند است. ی ودوصدوسی

. وصف پرستش آناهیتا 2 ،توصیف آناهیتا .1ها را چنین خالصه کرد: توان آنمی

ستایش  . توصیف4 ،وسیله زرتشتهشرح پرستش آناهیتا ب. 7 ،از سوی اهورامزدا

ز زرتشت مبنی بر . درخواست ایزدبانو ا9 ،شاهان و نامداران از ایزدبانوی ایرانی

یشت هایی از ستایش آناهیتا در آباننمونه( 43 :1732)گویری  ؛چگونگی ستایش او

 :است چنین
سورآناهیتا را ر من اردویسپیتمان، از بهاهورامزدا زرتشت را گفت: ای زرتشت»

ده از دیوها، اهوراکیش و سزاوار درمان است و پرهیزن که او بخشنده آن ؛بستای

که زهدان همه زنان را برای زایش  کند. آنکه نطفه همه مردان را پاک می آن .ستایش

 یر همه زنان را بهکه ش کند. آنه زایش را برای همه زنان آسان میک کند. آنپاک می

 (279: 1، ج1743 هایشت) «سازد.هنگام جاری می

است  اوستای جدیدکه در برابر بخش گاهانی،  اوستاهای بخش از دیگریکی 

های روزمره خر است که در آن نیایشأای متشود، مجموعهنامیده می اوستاخردهو 

خورشید، مهر، ماه، آب  دربارهپنج نیایش ازجمله  ؛گردآوری شده است

  :است آمده اوستاخردهکه در چنان. و آتش ،ر(سو)اردوی
ی پاک و سودبخش، به خشنودی اهورامزدا اشم وهو. آناهیتاسورنماز به تو اردوی»

زرتشت است و کیشی است که پادیار  گزینیم کیش مزدیسنا را که آوردهبرمی

 ایی و زوهر و آفرین باد بهدیویسنی و کیشی اهورایی است. درود و ستایش و توان

مزدا داده، به آب  هایشکوه و به امشاسپندان، به آبمند بامزدای فروغاهورا

گیاهان مزدا داده، به همه  های مزدا داده، به همهسورآناهیتای پاک، به همه آباردوی
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کان و راستان که پیروز و پرتوانند... ستودگان مادی و مینوی، به فروهرهای پا

: 1732 اوستاخرده) .«جا گسترده استکه در همهناهیتا را آسورستایم آب اردویمی

269) 

، بعدها این زرتشتظهور پرستش میترا در ادوار پیش از د دیرینگی با وجو

اما در مقابل چنین  ،دبه فراموشی سپرده ش ،ایایزد در میان ایرانیان تا اندازه

چنان مقامی در باورهای ایرانیان به دست ناهید )آناهیتا(  جریان فکری و دینی،

ساخته او  برایهای بسیار زیاد و مجلل و باشکوهی آورد که نه تنها پرستشگاه

 در اینجا و آنجای این سرزمینهم بانو و نمادهای این ایزد ها، بلکه تندیسشد

، آناهیتاهای از میان پرستشگاه (73 :1733)هینلز است. پهناور به جا مانده

ست، از ا آن هنوز پابرجاهای که ویرانه کنگاورو  ،شوش، همدانهای گاهنیایش

یز در کتاب خود از وجود ن ،مورخ رومی ،استرابون اند.تر بودههمه مجلل

 ( 75 :همان). دهدهای ناهید در آناتولی خبر میپرستشگاه

ها به آب نماد آب و حافظ و نگهدارنده جایگاه درآناهیتا  رفتنقرار گشک بی

دلیل اهمیتی است که مفهوم آب در فالت ایران و سرزمین پارس داشته است. 

ماند. و طبیعت عقیم و نابارور باقی می رویدهیچ گیاهی بر زمین نمی ،بدون آب

 و آب ،، گیاهزمین حیاتی مربوط به طبیعت همچونمفاهیم  ،طور که گفتیمهمان
. این کنندرا متبادر می و نماد معنوی زنانه کدام در جایگاه خود ایزدبانوییهر

ها(، )ایزد آب . ایزدبانوان آناهیتاهستند و خلقت ،نماد باروری، زایش مفاهیم

ایزد برکت و نعمت( و امشاسپندان امرتات و یشت )ایزد زمین(، ارت یا اشی )زام

یاه( همگی در جایگاه خدایی مفهوم خلقت و زایش را هروتات )نگهبانان آب و گ

بینیم که این ایزدان نه شناسانه میبا نگاهی معرفت ،. از سویی دیگردارند در خود

معنویت،  باآنچه که هر نمادبلکه  ،تنها نماد باروری و خلقت در عالم مادی هستند

 .روندر میشمابهنیز  ارتباط داردو تشخیص سره از ناسره  ،تفکر، اندیشه

ها و انتقال مطالب یعنی تنها راه ارتباط انسان ،نماد کالم و سخن هندیی وتسَرَس

Archive of SID

www.SID.ir

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://www.sid.ir


 269 / ...ایزدبانوان در جهان فکری گاهیجا یشناختاسطوره یبررســـــــــ 53بهار ـ  43ـ ش 17س 

د کالم و نمو ،مارسپندنقشی که  ؛از ذهن به جهان عینی و نمادی استو تفکر 

کند. می ایفادر ایران  ،خرد و چشم و گوش و زمان سخن زرتشت و نگهدارنده

ها و اسباب آنچه که مربوط به راه ،ر باستاندهد که در عصها نشان میهمه این

 با ،و درون و بیرون بشریت است ،شناخت بشر از خویشتن، طبیعت اطراف

 . استبوده  مرتبطنث ایزدان و خدایان مؤ

حضور معنوی زنانه در قالب بدون  در اندیشه و ذهن ایران باستان، ،حقیقتدر

طبیعت را بارور تصور توان جهان نه می ،بانوانهای مربوط به زنان و ایزداسطوره

توان ذهن و اندیشه و وجدان بشر را پویا و زنده دانست. با مطالعات کرد و نه می

هر  که توان به این نتیجه رسیدای و نمادین از حضور معنوی زنانه میاسطوره

شر و حیات انسانی است اعم از آنچه مربوط به بخش معنامند زندگی ب

جایگاه زنانه در مل أبدون ت و شناخت ،د و اندیشه، وجدانورزی، ستایش خردین

ناقص و ابتر خواهد بود. اهمیت این موضوع چنان  ایران باستاندر سامان اندیشه 

گفت پرطرفدارترین اثر در زمینه ادبیات  توانتأسی از رکس وارنر می اب هک است

اما ( 143 :1734وارنر ) ؛«نث استؤایزد، م»بی خواهد بود با این عنوان  که کتا دینی

های زندگی حوزه کننده مردان در همهتعیین حضورظهور پدرساالری نه تنها به 

نیز به  را بلکه مقدمات حضور مردانگی در ادیان و باورهای مذهبی ،منجر شد

پدرساالری( دیگر  ول دوره مادرساالری و آغاز دورهاف) ،از این پس ؛وجود آورد

یابد. ستیم و خدا نیز خصایلی مردانه مینی نیهیچ رسول زحضور ما شاهد 

القدس است روحو گانه شامل پدر، پسر، تثلیث سه ،که در آییین مسیحیتچنانآن

که  تواند بدان معنا باشدنمی هااین اما همه ؛یا دختری در آن راه ندارد و هیچ مادر

ور و نمودی ای است که هیچ ظهای از تاریخ اسطورهدوره مربوط به بانوییایزد

 در دنیای کنونی ندارد. 
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بسیاری از  ،ستا تمام سامان زندگی ما کنندهتعیین فرآیندهای قدرت اگرچه

به شکلی نهفته در ضمیر  ،بینیمشناسی میکه در مطالعات اسطوره چیزهایی

های اعصار و تاریخ زدوده شود تا آنچه که در الیهناخودآگاه ما پنهان است. باید 

شک درک جایگاه و مقام زن در عصر کنونی و در بیهویدا شود.  ،ستا درون ما

و  حضور زندر زمینه ای های باستانی و اسطورهایران امروز بدون نگاه به انگاره

ثیر متقابل آن در نهاد و ضمیر ناخودآگاه ایرانی ممکن نیست. شاید فراتر از أت

شناختی و مبتنی بر نظام اسطوره اکنون نیازمند مطالعاتی ،یتاریخ صرف مطالعات

درک  ،تا بدین طریق هستیمدر باب حضور زنانگی در میان مردمان ایرانی نمادین 

مفهومی که نه در مطالبات  ؛شود حاصلتری از زنانگی و مفهوم زن درست

توان و نیروی  مطالباتی که که دررادیکال فمینیستی از تساوی حقوق زن و مرد بل

، تمرکز خود قرار دهد در معنوی و مینویر ابعاد زایندگی و آفرینش زن را د

 . گر شودجلوه

 

 نتیجه 

، ویژه مسیحیت و یهودیتهدر بسیاری از تفاسیر و مطالعات مربوط به ادیان ب

بلیغ خدایی با یا به ت ،شود که این ادیان صورتی مردانه دارندچنین بیان می

این نکته  یدگاه بهنویسندگان منتقد این دپردازند. خصوصیات مردانه می

وادث تاریخی گرایشی مردانه مرور و در طی حکه چرا ادیان الهی به پردازندمی

زعم بسیاری از سکوی وجه مردانه در ساحت دین، بهاند. این پرش از یافته

نویسندگان حوزه مطالعات زنان، نوعی موفقیت تاریخی برای مردان بوده است 

نوی و الهی تفاسیر ادیان کنار گذاشتند و خود مع ، زنان را از گردونهکه طی آن

فع خویش را فراهم نمودند. نتیجه این رویداد غلبه مدیریت تغییر ادیان به ن
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گاه و که گویی زنان هیچبه صورتی های مردانه از ادیان است تفاسیر و صورت

های هنبشتای و تحلیل متنهای اسطورهاما یافته ،اندزمانی در آن نقشی نداشتههیچ

دهد که ما تنها کند و نشان مین اساطیری چنین فرضی را انکار میمربوط به دورا

 ایم. ه دوران معنویت مردانه مواجه شدهبا یک گذار از دوران معنویت زنانه ب

وی باستان جایگاه و نقش زنانگی در جهان معن بررسیبازخوانی متون دینی و 

عقاید و  در بُعد مهم و اثرگذار  سازد که زنانگیاین مطلب را آشکار می

فکری در نظر گرفتن آن درک منظومه بدون  وهای مذهبی این دوره است بینش

نیست. زنانگی نه تنها در پیوند با زایندگی یکی از  پذیرکانامعصر باستان 

است، بلکه مضامین ستایش طبیعت و مادر زمین و گیاهان در عصر باستان 

های مینوی، خرد و دانایی، کالم و نسان، ازجمله جنبههرآنچه که با وجه معنوی ا

که نام او در ) هیتای گرانقدرآنا ،سخن، روشنایی و نمایاندن راه و سرانجام

 ارتباط دارد، (گیرد، قرار میمزدا، خدای خدایانمراتب پس از نام اهوراسلسه

نانه با خصوصیاتی زو زنانه دارند. چنین تنوعی از حضور معنوی  نثمؤوجوهی 

زخوانی دگرباره بیش از هرچیز ما را به بازگشت به متون و با در عصر باستان

پیش از ظهور ادیان بزرگ تشویق های مذهبی در دورانی تاریخ معنوی نگرش

 کند. می

 

 نوشتپی

شود؛ نیست مسلمان نیز دیده مییای از این قسم تألیفات حتی در بین آثار زنان فمنمونه( 1)

نشین و نخبگان زنان پردهر برجسته فاطمه مرنیسی، نویسنده مراکشی، کتاب مثال اث یبرا
 یوسف الواعی، از گرید یاثر ایکه به فارسی ترجمه شده است و  (1736) پوشجوشن

 نام برد. توانیرا م( 1731) غیعرصه دعوت و تبل دربانوان با عنوان   ،یمصر سندهینو
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دختر زاده  -فرهنگ پدر تاریخی از ما در»با عنوان  ایطاهره رائی در مقالهبرای مثال  (2)

مادها در فرهنگ به بررسی ن ،این نکته را متذکر شده و خود به همین طریق (1733) «یماهشد

الگوها به بررسی بُعد نمادین کهنبا تکیه بر  ،ای دیگر، در مقالههمچنین ست؛ایرانی پرداخته ا

 ه است. )ر.ک:پرداخته شد شاهنامهخصوص هباستان ب های ایرانالگوی مادینه در اسطورهکهن

 (1756اتونی

(، حسنی جلیلیان و همکاران 1737(، سعید عریان )1735های خانی و ذکرگو )( پژوهش7)

با  ای از مطالعات مربوط به زنان و اسطورهنمونه (1739ادی و حسنی جلیلیان )(، و سج1757ّ)

 محوریت خدایگانی زنان باستان است.

شد که رئیس آن از اخالف به اجتماع چند خانواده اطالق می ( در روم قدیمGensژنس ) (4)

  جد مشترک همه بود.

(9 )Syndyasmian های جدید ازدواج های قدیم با نسلکه در آن نسل است نوعی خانواده

 نامعلوم فرزندی -)مثل حیوانات( و فقط مادر افراد مشخص است و نسبت پدری  کنندمی

 .است

(3 )Monogamique  پیوند زوج یا زوجه و پایداری خانواده یک مرد با چند زن و یا یک

 مرد و یک زن است.

همچون ها را دانند و آنامنیت می و ،نماد مادری، حالوت را سینه بزرگشناسان اسطوره( 7)

خورشید و سینه راست نماد کنند. تلقی می میثاقی برای زندگی دوباره مادرانه تمام نمادهای 

 و ،شفقت، مهربانی، حمایت نماد مادر و نشانه شکم بزرگ نیز .سینه چپ نماد ماه است

 .دوستی استفرزند

پرتو این فروغ از از همگان برتری یابد.  ،فرّ، فروغی است ایزدی که به دل هرکس بتابد( 3)

شود و گستر و دادگر آسایش .رسد و شایسته تاج و تخت گرداست که شخص به پادشاهی 

همواره کامیاب و پیروزمند باشد و نیز موهبتی است که ممکن است بازگرفته شود. در این 

 ( 73 :1773صورت موجب بدبختی دارنده فر گردد. )معین 

اساطیری  ها و روایاتی نوشته شده و انباشته از داستاندر اواخر دوره ساسان بُندَهِشکتاب ( 5)

کند و پس با گفتاری درباره کرانمند بودن گیتی آغاز میاثر را کتاب، این  است. فَرنبغ، نویسنده

م اهریمن به آن و ، به بیان آفرینش و هجودهدمیاز آنکه جهان روشنی و تاریکی را نشان 

شمارد و تاریخ اساطیری ایران را از دازد. سپس، ایزدان و دیوان را برمیپرپیامدهای آن می
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کند. و پایان یافتن دولت آنان بیان میساسانیان  دوره یان و کیان تا تاریخ واقعیپیشداد

 .یابدبینی فرجام جهان پایان میکتاب با پیش ،سرانجام
نث است. او مظهر پاکی، فروتنی، ؤجاودانی م )ایزدان( یکی از امشاسپندان سپندارمذ( 16)

ی زمین و نگهبان ،و پارسایی اهورامزدا است و در عالم مادی ،محبت، عشق، خلوص، فروتنی

 .ستا زنان نیک با او

سپس خدا یکى از  .آدم خوابیدپس  خواب سبکى را بر آدم مسلط کرد. خداوند( »11)

شده از آدم را پر کرد. پروردگار آن دنده گرفته هاى او را گرفت و جاى آن را با گوشتدنده

ى من و هازنى ساخت و پیش آدم حاضر کرد. آدم گفت: او اکنون استخوانى از استخوان

 نیز ر.ک:؛ 24-21 )تورات، سفر پیدایش، باب دوم، آیات «هاى من است.گوشتى از گوشت

 (72ـ  76، آیات 75فصل انجیل برنا، 
معنا  «اندیشیدن»آن را  ،و در برخی منابع «ادرار کردن»را  «بمیزیدند» ،در برخی منابع( 12)

رسد که به نظر می ،استا مزدگی اهوراکه جمله بعدی درباره اقرار به آفرینندکنند. از آنجامی

با  بندهشو معنای ادرار کردن با جمالت پسینی قرابتی ندارد. در نسخه  اندیشیدن درست باشد

 تغییر یافته است. «بیندیشیدند»به   «بمیزیدند»ه ژوا ،تصحیح مهرداد بهار

از آن درخت  داد که حوّا را فریب ،که شیطانست: پس از آنآمده ا انجیلهمچنین در ( 17)

ن به او هم از آ ،دبیدار ش ،آدم ،وقتى همسرش .ها خوردحوّا گرفت از آن ثمره ،ممنوعه بخورد

 (23-23آیات  46فصل  ،برنابا ،انجیلداد و آن هم بخورد. )
ان مرد پاک و پارسا روی شود که دین به صورت دختری زیبا و درخشان به روفته میگ( 14)

و کردار نیک تو مرا بیافرید. منم پیکر اعمال  ،دار نیک، گفتار نیکگوید پنآورد و بدو میمی

 (277 :1732ستی و پرهیزگاری تو. )بهار منم صورت خداپر .نیک تو
 (37 :1739ی نیز ترجمه شده است. )حجازی چیستا در تفسیر پهلوی به فرزانگ( 19)

 اوستاییشکل  اشهاست. یهانی کبه معنی نظم   Rta (ṛtaṃ)اَرته یا رته یا قانون اَرته یا ( 13)

مقدس و قانون ازلی و ابدی  یهانی یا نظامکایران و هند به یک آیین  آریاییان .اَرته است

قانون و آیین ابتدا به  این. است شدهمی بیان اَرته ةناپذیر اعتقاد داشتند که مفهوم آن با واژتغییر

ان و حافظ نظم و سامان ستارگان و ماه و خورشید و راهنمای گردش و نگهب ،اعتقاد آریاییان

تدریج از آسمان بر زمین فرود آمد و به به ،های متأخرترها در آسمان بود. در زمانتعادل آن

مفهوم  ،ساناخالقی و ذهنی درآمد و بدیننوعی آیین و راه و روش زندگی و نظام اجتماعی و 
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گرفت، راست برحق و کاری که موافق و مطابق با اَرته انجام میای یافت. هربسیار گسترده

ادگری نیز از آن اراده و تعادل و حق و د عدالتمنطبق بر موازین و عدالت بود و معنا و مفهوم 

  .شدمی

 

 کتابنامه

 .مقدسکتاب 

ادبیات  فصلنامة «.نمونه مادینه روانبر بنیاد کهنشناختی ژرفا نقد اسطوره. »1756اتونی، بهروز. 
 . 29. ش3. سآزاد اسالمی واحد تهران جنوبدانشگاه  شناختیعرفانی و اسطوره

 .شتهران: سرو .اسطوره بیان نمادین. 1733 ابوالقاسم. پور،اسماعیل

 . تهران: مروارید.ج2وستخواه. . تصحیح جلیل د1739. اوستا

  .تهران: مرکز .یسنادانشنامه مزد. 1733 اوشیدری، جهانگیر.

 .توس تهران: .اریجالل ستّ ةترجم .دانش اساطیر. 1736. هباستید، روژ

 تهران: علمی. ة رقیه بهزادی.ترجم .های حیات و مرگاسطوره. 1733. ای بورلند، سی.

 .2ش. ادبستان ةمجل .«فلسفی با استدالل تمثیلی یانیاسطوره، ب» .1733 بهار، مهرداد.

 .. تهران: توسپژوهشی در اساطیر ایران. 1732. ــــــــــ

  .سرادهتهران: قصی .زن ِتاریخ. 1739حجازی، بنفشه. 

 تهران: شهر آب. . زن تاریخ .1736ـــــــــــــ. 

فصلنامة ادبیات  «.مادر -یزهتحلیل اسطوره دوش. »1757نی جلیلیان، محمدرضا و همکاران. حس
 .79. ش16. سشناختی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبعرفانی و اسطوره

«. تجلی زن ازلی در هنرهای اساطیری و دینی. »1735خانی، شهین و امیرحسین ذکرگو. 

 .3. شهنرنامه

 . به کوشش دینبار فیروزگی. تهران: مؤسسه فرهنگی فروهر.1732. اوستاخرده

 . تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت. 1737اکبر. هخدا، علید

 .سیاووشان ةفصلنام «.ایمدختر زاده شده -یخی از فرهنگ پدرتار ما در». 1733طاهره.  رائی،

 .263-151صص . 16-5ش

 .تهران: طرح نو .مبانی اندیشه خرد مزدایی. 1733رضایی راد، محمد. 
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 آذین.تهران: گل .افشنگ مقصودی ةمترج .برادرساالری. 1735 رید، ایولین.

 .آذینگلتهران:  .افشنگ مقصودی ةترجم .مادرساالری. 1733 .ــــــــــ

علوم  پژوهشنامة «.زن و هبوط. »1739محمد و محمدرضا حسنی جلیلیان. ادی، علیسجّ
 .93. شانسانی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعات اجتماعی  .«ی ایرانهای ایزدبانوان بارورتندیس» .1735صدرالدین.  طاهری،
 34-47صص . 2ش .3س .روانشناختی زنان

 .7-2. ش فرزانه«. برخی پندارهای اساطیری درباره زن. »1737عریان، سعید. 

 تهران: توس. .چ سوم .تصحیح مهرداد بهار .بندهش. 1739. دادگی رنبغف

پانزدهمین نشست نی متن سخنرا «.های ونوس در پیشاتاریختندیسک». 1752فضائلی، سودابه. 
 قابل دسترسی در:  .تاریخهای پیشاالوهیت زن و تندیسک فرهنگ:شناسی و انسان

http://anthropology.ir . 

 .تهران: ابن سینا .رشید یاسمی ةترجم .ایران در زمان ساسانیان. 1772 سن، آرتور.کریستین

  . ترجمة رقیه بهزادی. تهران: طهوری.فرهنگ اساطیری شرق باستان. 1739. ، لیکگوندلین

 .لحقاجمالتهران:  .های ایرانیآناهیتا در اسطوره. 1732گویری، سوزان. 

  .علمی و فرهنگی تهران: .محمد معین ةترجم .ایران از آغاز تا اسالم. 1733گیرشمن، رومن. 

پوش: برداشتی نوین از حقوق زن در ان جوشننشین و نخبگزنان پرده. 1736 مرنیسی، فاطمه.
 .نیتهران:  .داریملیحه مغازه ةترجم .اسالم

 .93 -92صص  .کتاب ماه هنر «.هابانوخدایان و بانواسطوره. »1731معین، زهرا. 

 .دانشگاه تهرانتهران:  .مزدیسنا و ادب پارسی. 1773معین، محمد. 

های شورای مرکزی جشنشیراز:  .هان هخامنشیهای شاهنشافرمان. 1743. رلف ،نارمن شارپ

 .شاهنشاهی

تهران: مرکز ایرانی  .آبادیالدین نجمسیف ةترجم .های ایران باستاندین. 1795نیبرگ، ساموئل. 

 .هامطالعه فرهنگ

صص  .کتاب ماه هنر .پورابوالقاسم اسماعیل ةترجم «.مادر -ایزد بانو. »1734وارنر، رکس. 

143- 191. 

تهران:  ژاله آموزگار و احمد تفضلی. ة. ترجمشناخت اساطیر ایران. 1733. راسل جانهینلز، 

 .چشمه
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 .تهران: اساطیر .محمدحسین باجالن فرخی ةترجم .اساطیر ایران. 1739ـــــــــــــــ. 

تهران:  .نرگس پروازی ةترجم .بانوان در عرصه دعوت و تبلیغ. 1731یوسف الواعی، توفیق. 

 .احسان

 . تهران: دانشگاه تهران.1. گزارش ابراهیم پورداوود. ج1743 .هایشت

 .تهران: دانشگاه تهران. 2جابراهیم پورداوود. . گزارش 1793ـــــــ. 

 

English Sources 

Bachofen,J. J. (1967). myth, religion and mother right, Prinsceton: 
Prinsceton university. 

Chiled, (1960). what happened in history. Harmondsworth. 
Middlesex: Penguin. 
Clark, Peter. (1998). Zoroastrianism: An Introduction to an Ancient 
Faith, 1, Sussex: Sussex Academic Press. 
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