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 زن در اساطیر ايران

  آزيتا يوسفي

http://wahr.ir/node/514  

................................................  

در زبان عربي ، به » االسطیره«و » االسطوره«فارسي واژه اي بر گرفته از زبان عربي است  واژه اسطوره در زبان

  .معناي روايت و حديثي است که اصلي ندارد

گرفته شده » جستجو ، آگاھي و داستان«در واقع اسظوره کلمه اي معرب است که از واژه يوناني ھیستور يا به معني 

» شرح ، خبر و قصه«به معني » میتوس«زبانھاي اروپايي از بازمانده واژه يوناني براي بیان مفھوم اسطوره در . است

در فھم عامه و برخي از فرھنگھا ، اسطوره معني آنچه خیالي و غیر واقعي است و جنبه افسانه . استفاده شده است

اصل آن معلوم نیست  دانست که معموًال» مینوي«يافته است، اسطوره را بايد داستان و سرگذشتي » اي محض دارد

و شرح عمل، عقیده نھاد يا پديده اي طبیعي است به صورت فراسويي که دست کم بخشي از آن سنت ھا و روايت 

  .ھا گرفته شده با آيین ھا و عقايد ديني پیوندي ناگسستني دارد

. ساالري معروف گشته استدر ايران باستان در دوره کمون اولیه دوره اي که با دوره مادر شاھي يا به عبارتي مادر 

اگر چه اين دوره مدت کوتاھي به طول انجامیده اما آثار و نتايج آن در طول تاريخ باقي است، ما در ايران باستان در میان 

رب النوع ھا ، الھه ھايي را مي بینیم که به صورت ايزد بانو خود نمايي کرده و تا زماني که تاريخ وجود دارد در میان 

  .نقش برجسته ھا و اشیاء و سفالینه ھاي باقي مانده ھمچنان مي درخشد کتیبه ھا و

در دوره مادر شاھي فعالیت کشاورزي و ساير اعمال مھم اقتصادي به ھمت زنان صورت مي گرفت، به ھمین مناسبت 

ند و قوام و دوام مردم آن روزگار براي زنان ارزش و مقام بزرگي قائل بودند و آنھا را مظھر نعمت و فراواني مي خواند

ارزش اقتصادي زنان سبب شده بود که رياست اقوام و قبايل با آنان . اجتماع را به وجود آنان موقوف مي دانستند 

از مختصات اين دوره يکي اينکه فرزندان فقط در کالن مادران وارد مي شدند و فقط از او فرمانبرداري داشتند و . باشد

  .ارد مي شدند و از بانوي قبیله پیروي مي نمودندشوھرھا نیز در قبیله مادران و

احتماًال دوره مادرشاھي يا عبارتي زن ساالري قبل از روي کار آمدن مادھا بوده است به عبارت ديگر قوم ماد در قرن 

در حالیکه سلطنت ماد از قرون ھفتم قبل از میالد پي . دھم قبل از میالد در آذربايجان و کردستان سکني داشتند

فکنده شد؛ آن طور که از نقش برجسته آشوري نینوا مربوط به قرن ھفتم میالدي برمي آيد ، زنان در فعالیت اقتصادي ا

دوشادوش مردان شرکت داشتند و زنان نیز حمل قسمتي از مايحتاج زندگي را بر عھده گرفته بودند که بعدھا با آمدن 

داري ، زن را نیز از مقام اول اجتماعي خود که در نظام دوران پدر شاھي و پیدايش بردگي و وجود نظام برده 

  .مادرشاھي داشت به مقام دوم تنزل داد

نکته جالب ديگر اين است که خانم شینودا بولن روانشناس آمريکايي عقیده دارد که ھر زني قھرمان اصلي زندگي 

در واقع ايشان . خصیتي میان زنانندخويش است و نیروھاي مقتدر درون ، يا کھن نمونه ھا، علت اصلي تفاوتھاي ش

خدا بانوان موجب درک زنان از خود و روابطشان با مردان و زنان ديگر ، والدين و فرزندان مي «عقیده دارند که شناخت 

ھمچنان وسیله فھم انگیزه ھا و حتي اجبارھاي دروني ، اضطرابھا و رضايت » خدا بانوان «شود اين الگوھاي رفتاري 

  .»را فراھم مي سازدمنديھاي زن 
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خدا « ھر زني از موھبت ھاي . نیروھاي مقتدر و نامرئي اند که رفتار و عواطف زنان را شکل مي دھند» خدا بانوان «

داده » خدا بانو «ھر زني از موھبت ھاي . نیروھاي مقتدر و نامرئي اند که رفتار و عواطف زنان را شکل مي دھند» بانو

  .ا را بشناسد و سپاسگزارانه پذيرايشان باشدبرخوردار است که بايد آنھ

در ادامه بحث مربوط مادرشاھي يا مادر ساالري بايد ذکر شود که نظام اصلي اجتماعي در برھه اي از تاريخ باستان بر 

ھر ملکه مادر به اتفاق مھستان . اقتدار شماري از ملکه ھا استوار بوده که ھر يک صاحب سه طايفه يا بیش تر بود

عده اي از . فرمانروايي مي کرد؛ اصل و نسب و توارث از آن زنان بود و ھر طايفه اي ايزد مربوط به خود را داشت زنان

است و ھم او بود که به آدمیان در ھنگام زاده شدن، به » ماه «اقوام معتقد بودند که جھان زاده ايزد بانوي قدرتمند 

 .واسطه ي پرتاب پرتو ماه ، روح بخشید

  ) :سپنته ارمئیتي(د ، اسفندارمد ، سپندارمد اسپندارم

سپندارمد با نمادي زنانه، دختر اورمزد به شمار مي آيد و در انجمن آسماني . به معني اخالص و بردباري مقدس است

  .در دست چپ او مي نشیند، چون ايزد بانوي زمین است و به چھارپايان چراگاه مي بخشد

  )ھئورتات(خرداد 

آب را حمايت مي کند و در اين جھان ، . ، کلیت و کمال است و مظھري است از نجات براي افراد بشربه معني تمامیت 

  .اين امشاسپند مونث است. شادابي گیاھان مظھر اوست

  )امرتات(امرداد 

يش به معني بي مرگي است و تجلي ديگري از رستگاري و جاوداني با گیاه و پژمرده نشدن آن ارتباط دارد و نماينده رو

  .و زندگي است

  )اردوي سوره آناھیتا(ناھید ، اناھید 

ايزد بانويي با شخصیتي بسیار برجسته که جاي مھمي در آيینھاي ايران باستان به خود اختصاص مي دھد و قدمت 

ستايش او به دوره ھاي بسیار پیشین و حتي به زمان پیش از زرتشت مي رسد اردوي به معني رطوبت در آغاز، نام 

نه مقدسي بوده است و به پیروي از اصل شناخته شده اي در اساطیر ، نام رودخانه ، شخصیت خدايي پیدا رودخا

  .کرده است

سوره يا سورا بخش ديگر نام اردوي سوره آناھیتا معني نیرومند و پرزور دارد و آناھیتا پاکي وبي آاليشي معني مي 

زيرا چشمه . دمندي به صورت الھه عشق و باروري نیز در مي آيداين ايزد بانو با صفات نیرومندي، زيبايي و خر. دھد

  .نیز مي شود» مادر خدا «حیات از وجود او مي جوشد و بدينگونه 

نه (تنديسھاي باروري را که به الھه مادر موسومند و نمونه ھايي از آن در تپه سراب کرمانشاه و با قدمتي در حدود 

او ھمتاي ايراني . شوش به دست آمده است تجسمي از اين ايزد بانو مي دانندو در کاوشھاي ناحیه ) م. ھزار سال ق

  .آفروديت ، الھه عشاق و زيبايي در يونان و ايشتر الھه بابلي ، به شمار مي رود

  )اھريشونگ(اشي يا ارد 

ه شمار آورده ايزد بانويي است که نماد توانگري و بخشش است او را دختر اومزد و سپندارمد ب» اشي خوب «به معني

  .اند که پیشرفت و آسايش به خانه ھا مي برد و خرد و خواسته مي بخشد

  )دئنا(دين 

ايزد بانويي که مظھر وجدان است و به آدمیان نیرو مي دھد که راه اھورايي را برگزينند او را دختر اورمزد و سپندار مد و 

زماني که روان، داوري انجامین خود را در . چینود استنقش اساسي اوبرپل . خواھر ايزد ايزداشي به شمار آورده اند



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣ 
 

حضور مھر مي گذارند و پاي بر پل چینود مي گذارد که حد فاصل گیتي و مینوست، اگر نیکوکار باشد، گذرگاه براي او 

ا پھن و گسترده مي شود و در اولین گام که پیش مي گذارد، بانوي زيبايي که زيباتر از او کس نديده است ھمراه ب

  .نسیمي خوشبو به پیشواز او مي آيد

  ماه

ايزد بانويي است که با ماه و روان گاو چھار پايان ارتباط دارد که در اسطوره ھا آمده است که با ايزد آسمان ازدواج کرده 

  .است

  چیستا

و راه راست را نشان غالبًا با ايزد بانوي دين با ھم ذکر مي شوند ا. ايزد بانويي که نماد دانش و آگاھي و فرزانگي است

  .مي دھد

الھه مادر يا . ھمچنین در ايران باستان ايزد بانوي ديگري ھم وجود داشت که ذکر آن در اين مقاله داراي اھمیت است

الھه آسیايي که از آسیايي صغیر تا شوش مورد پرستش؛ ممکن است اين الھه کھن ، که مظھر آباداني و بارداري بود، 

گاھي ھم . ماھي و انار از مظاھر اين الھه است. درآمده باشد» سروش «خواھر خداي» اشي«بعدھا به صورت الھه 

  .اين الھه ھمراه با شیرھا يا بزکوھي است که از مظاھر اوست

در گذشته زناني که مي خواستند باردار شوند، براي اين الھه نذر مي کردند و پس از انجام آرزوھايشان يا پیش از آن، 

ه را در حالي که نوزادي را به دنیا مي آورد روي میله اي که به صفحه مدوري منتھي مي گردد نصب کرده تصوير آن الھ

  .و در عبادتگان قرار مي دادند و به اين ترتیب نذر خود را ادا مي کردند

نین گذاشتن ھمچ. درآمده است برگرفته از اين ايزد بانو مي باشد» ننه «که بعدھا به صورت » ناناي« در واقع واژه 

  .اسامي پل دختر يا بي بي شھربانو ھم بي ارتباط به ايزاد بانوان اساطیري ايران نمي باشد

  


