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در ميان اباختران(سيارات) شناخته شده منظومه خورشيدی تنها يکی از آنان به چهره زنانه(آنهم نه هميشه) 

 اشد.که نامهای آشنای ديگرش زهره ،ايشتار و ونوس ميب ابااختری به نام آناهيتا(ناهيد) نمودار شده است ؛
درنگرشــی دورتــر جــای پــای ايــن  در ادب پارسی نام ناهيد يا زهره را همبسته با رقص و آواز و نوا ميبينــيم.

سردسته ديوان با ايشتار (ونوس،ناهيــد)  "ستاره بانو" را در داستانهای آفرينش ميابيم، به روايت مانويان ،
 نام«حوا» ميشود.ازدواج ميکند و از او دارای پسری به نام «آدم» و دختری به 

  
  بدين گونه است: گفرهن اما چهره متضاد آناهيد در دو

  در اوستا :
فرمان داد ای آناهيتا از فراز اختران به سوی زمــين آفريــده اهــورامزدا روانــه شــو  «اهورامزدای نيک کنش:
از فــر و فــروغ  گفت: آناهيتا از فراز اختران به سوی آفريده اهورا مزدا فرود آمد و دگر باره به اينجا بازگرد.

من همه آفريدگان نيک و  و آدميان بروی اين زمين در حال گردش و جنبشند. منست که ستوران خرد و کالن،
 (آبان يشت)» پاک مزدا را پاسداری ميکنم.

  
  حال به چهره متضاد آناهيتا در تورات مينگريم:

چگونــه بــه زمــين افکنــده  ذليل ميساختی، چگونه از آسمان افتاده ای؟ ای که امتها را «ای زهره دختر صبح!
شده ای ؟ و تو در دل خود ميگفتی: بــه آســمان صــعود نمــوده و کرســی خــود را بــاالی ســتارگان خــدا خــواهم 

بــاالی بلنــدی ابرهــا صــعود کــرده مثــل حضــرت  برکوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمــود. افراشت.
آنان که تورا ببينند بــر تــو چشــم دوختــه و  ه فرود خواهی شد.ولی به هاويه اسفل های حفر اعلی خواهم شد .

اســت کــه جهــان را متزلــزل و ممالــک را مــرتعش  )١(آن مــرد آيــا ايــن، در تــو تامــل نمــوده خــواهن گفــت :
 ميساخت(کتاب اشعيای نبی)»

  
ن ناهيــد بابل و يونا مصر ، دو گزارش ياد شده چهره آناهيتا متضاد است همچنين در آمريکای جنوبی، در هر

لباســی از  را بسان مار و اژدها مينگارند در صورتی که آسور بانيپال وی را بدين گونه توصيف نموده اســت:
 و تاجی از شکوه و جالل برتن دارد. آتش برتن،

  
  حال به چهره وی در نزد آرياييان مينگريم:

و برگردونه ای سوار اســت کــه ا آناهيتا ايزد بانوی همه آبهای روی زمين و سرچشمه اقيانوس کيهانی است.
پــاک کننــده تخمــه همــه نرهــا و  وی سرچشــمه زنــدگی ، ابر و تگــرگ. باد،باران، چهار اسب آن را ميکشند :

ــدگی  ــا زن ــه ب ــاطی ک ــدليل ارتب ــادران اســت. ب ــده شــير در پســتان همــه م ــاده هــا و تصــفيه کنن زهــدان همــه م
اوستا) بــه او -لب ميکنند.آبان يشت(بخشی از يشتهادارد،جنگجويان در نبر ،زنده ماندن و پيروزی را از او ط

 اختصاص داده شده و نزول او بر زمين را چنين توصيف ميکند:
  

و اينچنــين گفــت  اردويسور آناهيد از آن(کره)ستارگان به سوی زمين آفريده اهــورا فــرود آمــد، «ای زرتشت!
 )»٨٨-پنج اردويسور ناهيد.(يشت

  
  ايزد بانو پاسخ ميدهد: يين پرستيدن او چگونه است،هنگامی که زرتشت از او ميپرسد آ

  
با اين ســتايش مراســم مــرا  با اين ستايش مرا بستای ، براستی اسپنتمان پاک، «آنگاه گفت اردويسور آناهيد،

از هنگام برآمدن خورشيد تا به وقت فرورفتن خورشــيد از َزور (نــوعی آب مقــدس) مــن تــو تنــوانی  بجای آر.
که از پرسش و پاسخ آگاه انــد و خردمنــد آزمــوده ای کــه  (آتر در چم آذر و آتش است) نانینوشيد و نيز آتربا

 )»٩١-۵کالم مقدس در او حلول کرده باشد.(يشت
  

در يک توصــيف زنــده و جانــدار اردويســور آناهيتــا بــا يــک دوشــيزه زيبــا و قــد بلنــد و بــدنی نيرومنــد و پــاک 
  توصيف شده است:



 کمر بميان بســته ، خوش اندام، شود به صورت يک دختر جوان بسيار نيرومند ،اردويسور آناهيتا ظاهر مي «
براســتی همانگونــه کــه بــر قاعــده  آزاده نژاد و شريف که يک جبه قيمتی پرچين زرين در بردارد. راست باال،

 آن اردويســورآناهيد است او برسم(شاخه گياه تمر)در دست با يک گوشواره چهارگوشه زرين جلوه گر است.
او کمربند بميان ميبنــدد تــا ســينه هــايش ترکيــب زيبــا  بسيار شريف ، يک طوقی بدور گلوی نازنين خود دارد.

يــک تــاج زيبــای خــوب ســاخته  در باالی سر او تاجی با صدستاره گزارده. طبوع واقع شود.مبگيرد و تا آنکه 
 )»٨،١٢-۵شده که از آن چنبری پيش آمده است.(يشت

  
ضــد قهرمانــان يکســان او را ميســتايند و بــه در گــاه او دعــا ميکننــد و قربانيــانی بــه  قهرمانــان و ونديــداددر 

اهميت و منزلت اين ايزد بانو را به بهترين وجه ميتوان در کشاکش ميان خير و شر  حضورش تقديم ميدارند.
  رد.يعنی منطقه شمال شرقی ايران مشاهده ک و رويارويی ميان پادشاهان ايران و فرمانروايان تور،

  در جستاری پسين به نفوذ آناهيتا در تمدن و فرهنگهای ديگر افسانه مريم مقدس و نوح اشاره خواهم کرد.
 
  

  بخش دوم
  

بــرآن شــد تــا نــام مقــدس  ايزيس(ناهيد) مه خدمتکار ســاده ای بــيش نبــود ، در داستانی مصری آمده است :«
اوزنــی حيلــه گــر و  يره گردد و مادينه خدا شود.چ (رب النوع) را بربايد و بدين تدبير بر سراسر جهان، "رآ"

مــار  چون رآ بــه عــادت هــرروز از راه خــود بگزشــت ، ماری را بر سر راه رآ پنهان نمود زبان آور بود.پس،
آنرا نيش زد و او فرياد برآورد و با آوردن نام خود بر زبــان، ايــزيس کــه بــه راز قــدرت وی پــی بــرده بــود بــا 

 و ربود و خود وارد جرگه خدايان کرد و ايزد بانو شد.»سحر و جادو قدرت را از ا
  

 دستيابی ايزيس به مقام ايزدی در داستان هاروت و ماروت ميابيم:
وســبب آن بــود کــه بــه روز ميــان اهــل  «هاروت و ماروت،دو فريشته اند در بابل که ايشان را عــذاب ميکننــد.

ســمان ميشــدند و ميــان فريشــتگان عبــادت زمــين حکــم ميکردنــد و بــه شــب بــه قــوت نــام ميهــين خــدا ،بــه آ
ــه  ــد ب ــَدخت(بغ دخــت) و ناهي ــه تــازی ،بي ــام وی زهــره ب ــی از فرزنــدان نوح،ن ــدی برآمــد زن ميکردنــد.يک چن

 در وی آموختند، –پارسی،بديشان آمد چون قصد وی کردند گفت : نام ميهين خدای که ميدانيد،در من آموزيد 
 فرو گزاشت» ناهيد آن بگفت و رد آسمان شد و ايشان را

  
داســتان نــوح روشــن  داستان باال کمی گنگ و سخت به نگر ميآيد ولی با کمی دقــت در اســتوره هــای قــرآن و

خواهد شد.اما هاروت و ماروت، هاروت در اصل امشاسپند«َهئورَوتات» يا خرداد اســت و مــاروت نيــز همــان 
 ا و امرداد نگهبان گياهان اســت.خرداد نگهبان آبه «امرتات» يا امرداد است و اين دو زوجی جدا نشدنی اند،

شگفت پيوند بين ناهيــد بــا نــوح اســت کــه وی در ايــن داســتان دختــری بــه ايــن نــام دارد کــه بــا دو امشاســپند 
شــايد  رابته(رابطه) برقرار نموده و چنين ميگويد نام ميهين خدا را در من آموزيد آموختند و به آسمان شــد...

 دا رفتن و نشانه بااليی مقام او نسبت به دو امشاسپند ذکر شده باشد.به آسمان شدن نزد خ
  

«تــو  نام آناهيد در ميان مردم اوگاريت(سوريه) در سروده هايی در باره ايــزد «آنــاث» يــا «آنــات» ميخواننــد:
آزتکها(سرخپوستان مکزيک) نيــز اســتوره ای جالــب در مــورد ايــن  محل طلوع خورشيد را معکوس کردی».

داســتان بــدين  نو دارند آنان از بازمانده ای به نام «ناتا» نام ميبرنــد کــه از طوفــان بــزرگ رهــايی يافــت.ايزدبا
« يکی از خدايان ناتا (ناهيد) را از وقوع رخ دادی که در پيش بود آگاه ساخت و به او فرمــان داد  گونه است:

پــس از آنکــه  شود تا جان بدر بــرد! تا يک کشتی از چوب سو بسازد و هنگامی که آب زمين را فراگرفت برن
بــوی مــاهی ســرخ شــده بــه  ناتا آتشی برافروخت و مشغول سرخ کــردن مــاهی شــد . آب در زمين فرونشست،

جالــب اســت در تــورات  پــس از توفــان  آسمان رفت و خدايان حدس زدند که يکی از مردمان زنده مانده است.
 گوشت سرخ شده دانست که مردمی نجات يافته اند.»  نوح آتش افروخت و خداوند از بوی  نوح ميخوانيم ،

 
البته خواندن داستان استوره نوح در قرآن هم خالی از لطف نيست چراکه تفاوت چندانی با داســتان آزتکهــا و 
يهوديان ندارد.در مصر باستان «نو»يا«نئو»،نام ايزد آبهای آفرينش بــود کــه همــان نــوح اســت.واژه نــوح در 

رويــه  ٢ســی و جواليقی،نــوح را واژه ای عجمــی دانســته اســت.(ديار شــهرياران پوشــينه برهان قاطع نام فار
٩۶٠.( 

  
  بنگر ميرسد بتوان نمايه ای از ناهيد را در مکاشفه يوحنا يافت:



عالمت بزرگی در آسمان ظاهر شد زنی را ديدم با لباس آفتــاب او تــاجی از دوازده ســتاره بــر ســر داشــت و  «
باردار بودو از درد زايمان و پريشانی فرياد ميزد.آنگاه عالمتی ديگر در آسمان ظــاهر ماه زير پاهايش بود .او

شد،اژدهای سرخرنگ بزرگی را ديدم که هفت سر و ده شاخ داشت و بر هريک از تاجهايش نيم شــاخی قــرار 
نی که قــرار داشت و با دم خود ثلث ستارگان آسمان را جمع کردو آنان را برزمين ريخت .اژدها در برابر آن ز

بود بزايد ايستاد تا همين که بچه اش بدنيا بيايد آنرا ببلعد.آن زن پســری بــدنيا آورد کــه قــرار بــود بــا عصــايی 
)،ولــی کــودک بــه ســوی خــدا و تخــت او ٧۶۵آهنين بر همه ملل حکومت کند.(بنگريد بــه اســتوره ايليادرويــه 

کــرده بــود گريخت،تــا درآنجــا بــه مــدت يکهــزار و ربوده شد و آن زن به بيابان،به جايی که خدا برايش آمــاده 
دويست و شست روزنگهداری شود.در آسمان جنگی برپاشد . ميکائيل با فرشتگانش با اژدها و فرشــتگان او 
جنگيدند ، اژدها شکست خــورد وديگــر جــايی بــرای او نبــود پــس از آســمان بــه زيــر انداختــه شــد(بنگريد بــه 

انده شدن شيتان از بهشــت ،همچنــين مــار يــا اژدهــا در زمــين عهــده دار استوره آدم و حوا درقرآن و بيرون ر
 گمراهی آدميان است).

  
اما بزن دوبال عقاب داده شد تــا ســوی مکــانی کــه  همين که اژدها فهميد آناهيد در زمين است بدنبالش رفت ،

خــود بيــرون آورد تــا او را مار (اژدها)بدنبال آن زن سيالبی از دهان  برايش در بيابان آماده کرده بودند برود.
  فصل دوازدهم)» (مکاشفه يوحنا بشويد و ببرد ولی زمين به کمک او آمد و دهان بازکرده سيالب را بلعيد.

دهان بازکردن زمين وفــرو بــردن آب را ميتــوان از ويژگيهــای آناهيتــا بشــمار آورد کــه مــردم را از مــوج بلنــد 
 و ١١۴ (بنگريــد بــه بنــدهش رويــه  وشان پديد ميآوردميرهاند و گزری خشک در ميان رودهای ژرف و خر

 )١٩ يشت کرده آبان
  

در مورد دونيم شدن آبها بوسيله اين ايزد بانو آمده اســت کــه پــس از  همچنين در نسک "ويچر کرت دينيک"
رسيدن زرتشت به رودی به نام "اَباَيک" اين رود به دوبهــره گشــت و زرتشــت و يــارانش بــی گزنــد از ميــان 

 تند که همسانی آن با استوره سامی حضرت موسی بسيار شگفت انگيز است.شرود گز
  

  نکته قابل درنگ ديگر آنکه اين داستان همانندی در اوستا دارد:
در مکاشفه خوانديم که خداوند زن را از چنگ اژدها يا مار آسمانی رهايی ميبخشد و راهی بی گزند به او می 

  در اوستا چنين آمده : نماياند و
 گزنــدی بــه تــو نرســد. ای آنکه مزدا برای تو راهی از فراز خورشــيد پديــد آورد تــا از مارهــا.... آناهيتا! ی«ا

 )»٩٠بند ،٢١(آبان يشت کرده 
  

با اندکی پژوهش ميتوان به استوره ای بودن و ريشه استوره های سامی پی برد و همچنين نفوذ و گســتردگی 
در آيين سامی تاثير گزارده و شوربختانه مردمان کشــورمان  هتمدن و فرهنگ اين کشور که چه در غرب و چ

ازکجــا آمــده بــا رنــگ  ...) ســليمان و آدم و حــوا، مــريم مقــدس، (نــوح، بدون آنکه بدانند ريشه ايــن داســتانها
  تعصب بدانها مينگرند! تا بدانجا که خود را وابسته به آنها و نه کشور خود ميدانند!

 
  

------------------------------- 
  

در بابل گای زهره(ناهيد) را بصورت خدای ريشداری نمايش ميدادنــد کــه کــه هــر دو ويژگــی نرينــه و  -١
  مادينه در آن ديده ميشد.

  
  
  

  ها ياری نامه
  نبرد خدايان/اميد عطايی فر -١
  دانش نامه مزديسنا/ موبد اوشيدری -٢
  ١٢٩نخستين شهريار و نخستين انسان/ رويه  -٣
  خرده اوستا -۴
  ٨٩ ٨٨ ٨۵بندهای  ٢١آبان يشت کرده  -۵
  ١٢٨بند  ٣٠آبان يشت کرده  -۶
  ٢۴٠و جهان دگرگون شد رويه  -٧



  ١٢انجيل ، مکاشفه يوحنا فصل  -٨
 ١١٢نبرد خدايان/اميد عطايی /رويه  -٩
  

  آنچه که تکميل کننده جستار است
  ٩۶رويه  ٢بخش  ١جلدديار شهرياران  -١
   ٢٢تا ١۵ويه ر ١جلد  داستانهای مصر باستان -٢
  ونديداد / بخش دستورات قربانی و يزش -٣
 شناخت اساطير ايران / جان راسل هينلز -۴
 
 
 
 
 

 
  ش کــاويـــــانیــــدرفـ

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-ps://thehtt 
 
 

 


