
 

 

 

 

 

 مطالعه تحلیلی نمود انسانی ایزدبانو آناهیتا در سفال سلجوقی

 2نمازعلیزادهسهیال ، 1دادورابوالقاسم 
 

 

 

 چکیده
ود را خمچنان جایگاه متعالی هآناهیتا . در آیین زرتشتی نیز شدمیتکریم و تقدیس آب همواره  آناهیتا ایزدبانوی زرتشتی ایران،ادوار پیشادر 

رومندی جاعت و نیهمچون خردمندی، آزادگی، پاکی، بخشندگی، شاو صفات برجسته انسانی ، و در اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان حفظ نمود

خص سلجوقی های شابرخی از سفالینهدر  زنبدین شرح است: الگوهای بصری و مفهومی صورتگری این پژوهش د. پرسش اصلی شتوصیف 

سفال در  صویرگری زنتآناهیتا با  مفهومی میان خویشکاریهدف این پژوهش، تبیین نسبت د؟ نشوچگونه با صفات انسانی آناهیتا تفسیر می

-یمپژوهش به نظر  براساس نتایجپردازد. ها میحلیلی به بررسی کیفی دادهت -ای و روش توصیفیسلجوقی است. این پژوهش با منابع کتابخانه

ایرانی آگاهانه از ممانعت سفالگرمناسبت دارد.  آناهیتا هایبخش برخی از آثار سفالی سلجوقی است با خویشکاریکه زینت زننقش و نگار رسد 

 ،فال سلجوقیان در سنزکرد و با به تصویرکشیدن تصاویر معنادار از  عبورشد های تصویری نقش انسان که به مثابه بُت و شرک قلمداد می

ترکان  یرانی در عصرا هنرمند. دکنمیترغیب گرایانه ایرانی برگرفته از اندیشه انسان صفات برجسته انسانی آناهیتاایرانیان را به تفکر درباب 

اندیشه  تمرار فرهنگ وارج نهاده، بلکه در اسدلدادگی و دی، آزادگی های انسانی همچون خردمنبر ارزشزن نه تنها صورتگری با ، سلجوقی

 .    کوشدنیز می ایرانی

 گراییانسانایران، سلجوقیان، سفال سلجوقی، آناهیتا،  هنرها: کلیدواژه
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 مقدمه
است گفته شود تر شایسته یا وزن های هنری، بخشی از هویت تاریخی و هنری ایرانی است. اما، آنچه در صورتگری در آفرینشزن موضوع 

برای انتقال معنا و مفاهیمی خاص است که درک ارزشهای محتوایی آن نیازمند شناخت  روشیدر سفال سلجوقی مشاهده می شود،  ؛انسان

بُت های تصویری انسان که به مثابه بینش و اندیشه کهن ایرانی درباره صفات برجسته انسانی است. سفالگر ایرانی در عصر سلجوقی از ممنوعیت

بستری مناسب برای گسترش  ،ایرانی محور -های انسانداستانبه  ممتاز ومزیّنه و با آفرینش آثار سفالی و شرک قلمداد می شد عبور کرد

با باورها، اعتقادات و  در سفال سلجوقی است که زن پیکرهفراهم آورد. هدف این پژوهش، شناخت الگوهای بصری و مفهومی را  فرهنگ ایرانی

برگرفته از  زنویر معنادار از ایرانی در عصر ترکان سلجوقی با تصا گراندیشه ایرانی ارتباط دارد. در این پژوهش، تالش کردیم تا نشان دهیم سفال

 . داردرا پاس می هویت ملی فرهنگ کهن ایرانی را ترویج نموده و  ،صفات برجسته آناهیتا

 

 پیشینه پژوهش 

هایی از های فنی ساخت و تزیین بررسی شده و نمونههفام از لحاظ شیو(، سفال زرّین1391فام ایرانی نوشته آلیور واتسون )درکتاب سفال زرّین

نی و بندی زماطور اخص به طبقههای پیشین بهاند. واتسون در این کتاب با توجه به پژوهشهای سلجوقی نیز مورد مطالعه قرار گرفتهسفالینه

های موسوم به جهان (، آثار هنری سرزمین1386دیوید تالبوت رایس ) نوشتههنر اسالمی کتاب پردازد. فام میشناسی آثار در شیوة زرّینسبك

ماری کتاب هنر و معشود. ارنست. ، صفویه و غیره بررسی میاسالم در دوره های امویان و عباسیان، اسپانیا پس از اسالم، سلجوقیان و عثمانی

کتاب سیری در هنر ایران از دوران ، دستاوردی کامل و جامع دربارة هنر و معماری اسالمی است. (1392)اناتان بلوم جشیال بلر و اسالم نوشته 

را  های پیش از هخامنشی، هخامنشی، پارتی، ساسانی و دوران اسالمی( دوره1394پیش از تاریخ تا امروز  نوشته آرتور پوپ و فیلیس اکرمن )

کتاب هنر سفالگری دوره اسالمی ایران نوشته فاطمه دهد. دوره سلجوقی ارایه میو  بررسی نموده و اطالعات سودمندی از آثار هنری ایران

فرد اهلل کامبخش(، کتاب سفال و سفالگری در ایران از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر نوشته سیف1364کریمی و محمد یوسف کیانی )

محمد یوسف کیانی  نوشته تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسالمی( و کتاب 1393(، کتاب فن و هنر سفالگری نوشته فائق توحیدی )1392)

در  پیکره زنالگوهای بصری و مفهومی  اما در این پژوهش تالش کردیمشود. کاری سفال ایران بررسی می( فنون ساخت و شیوه لعاب1395)

. تفاوت پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین این است شوندبررسی ایزدبانو آناهیتا  صفات انسانی برجستهبر اساس ، ای شاخص سلجوقیهسفالینه

  شود.می تاکیددر عصر ترکان سلجوقی و فرهنگ ایرانی گرایانه ایرانی به مثابه هویت ملی تداوم اندیشه انسانبر پژوهش که در این 

 

 روش تحقیق
 پردازد.ها میتحلیلی به بررسی کیفی داده -ای و روش توصیفیپژوهش با منابع کتابخانهاین 

 

 آناهیتا، ایزدبانوی آب

ایرانیان باستان آب جاری را مقدس می شمردند و در پاک نگاه داشتن آن است.  ای داشتهنقش ارزندهآب از دیرباز برای ساکنین فالت ایران 

هرودوت، مورخ به معنای احترام به آب و کوشش جهت حفاظت از آن بود.  بتقدیس آ برای ایرانیان،شتند. دادقت و توجه خاصی مبذول می

کنند که ایرانیان هرگز آب را آلوده نمی نموده تصریحاسترابون نیز . (139۰،)گیرشمن کندمی کیداهمیت آب نزد ایرانیان تا بر یونانی نیز

در  .استاز قدیمترین ادوار پیش از تاریخ در مرکز توجه بودهایزدبانوی آب  ،دهد آناهیتاشناسی نشان میباستان مطالعات(. 13۷۷)بنونیست، 

 .استشدهتکریم و تقدیس ستاره ناهید و  پیروزی ،باروری، دوستی، عشق، مادری نوان الههعبه ای ایران باستان، آناهیتا بینی اسطورهجهان

ای بینی اسطورهبراساس جهان (.1394پوپ واکرمن، ) است سیاره زهره )ونوس(همتا و قرینه آسمانی و جای دارد در آسمان آناهیتا ناهید یا 

ای میان زهره )همتای آناهیتا( و ایزد مهر )خورشید( وجود دارد. اگرچه، ایزد مهر عاشق رابطه عاشقانه، ایران باستان و تفسیر نجومی ایرانیان

 و ، ثمره این عشق، به صورت تولد خورشید ای ایران باستاندر اندیشه اسطورهراند. را از عرصه آسمان می زهرهزهره است ولی هنگام طلوع، 



 

 

 

 

 

 

 

ست ا ی آناهیتا(ره )همتاشود. از این رو، خورشید هم فرزند و هم دلداده زهجلی میتمکشته شدن دلدار )زهره( به دست دلداده )ایزد مهر( 

 و یا نشسته لیکه ایستادهشود در حاظاهر میکودکی در آغوش  بانیز به صورت پیکرک های زنانه آناهیتا در آثار باستانی ایران (. 2جهمان،)

 پیش از میالد 1۰۰۰د متعلق به حدو بدست آمده واز لرستان که  شش پَره استمفرغی به شکل چرخ ای آرایه( 1تصویر ) (.1است )همان، ج 

رشید ناهیتا با خوآاد بر رابطه قیده پوپ این اثر به احتمال زیعبه  .نشان داده شده استبا کودک )آناهیتا( ایزدبانوی مادر آن  باالیدر است. 

 (.1394کرمن، هدکه به یقین مادر خورشید )آناهیتا( است )پوپ و ا( نیز تندیسی را نشان می د2تصویر )(. 2داللت دارد )همان،ج

در اوستا، کتاب دینی گرفت.  جایهمچنان جایگاه متعالی خود را حفظ نمود و پس از اهورامزدا و امشاسپندان نیز آناهیتا در آیین زرتشتی 

( اختصاص یافت. او در آبان یشت با صفات انسانی Ardwisara Anahitaاَردَویسور آناهیتا )زرتشتیان، یشت پنجم )آبان یشت( به آناهیتا یا  

)بنونیست  شودتوصیف میخردمند، شجاع و دلیر ، بسیار برومند، قوی، کمربند به کمر بسته، آزاده، پاک، بلند باالای زیبا، همچون دوشیزه

. دست، گوشواره زرین بر گوش، گردنبندی گوهرنشان بر گردن و تاجی ارزنده بر سر دارداو لباسی زرین بر تن، دستبندی گرانبها بر  .(13۷۷،

شود )مك کال و کند و موجب باروری و فراوانی شیر در پستان مادران میآناهیتا، نطفه مردان و زهدان )رحم( زنان را پاک می

فشارد تا شیر آن را دهدکه با یك دست پستان خود را میزنی نشان میاو را به صورت که  بدست آمده (. لوحی گلی از آناهیتا 1384همکاران،

 .(138۷)گیرشمن،( 3)تصویر به درون جامی که در دست چپ گرفته بریزد 

 

 

 

 

  

نوی (، مفرغ لرستان به شکل چرخ شش پَره با ایزد با1تصویر )

الد، پیش از می 1۰۰۰راس آن، حدود  در مادر )آناهیتا( و کودک

   (1۰62، 2، ج 1394پوپ واکرمن، )ماخذ: 

، ( با کودکآناهیتا)مادر خورشید تندیس زنانه (، 2تصویر )

 (268، 1، ج1394، ماخذ: )پوپ و اکرمن، ارتی ساسانیپسفالگری 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آید تا به نیکوکاران و فرمانروایان نیك پندار و نیك به فرمان اهورامزدا از آسمان و جایگاه ستارگان به زمین فرود میآناهیتا  زرتشتی، آییندر 

فرمانروایان بداندیش همچون ضحاک کردار همچون فریدون، خردمندی، دانش، برتری و پیروزی ببخشد. اما، او از یاری رساندن به ستمکاران و 

 یافت.اردشیر دوم، گرایش به ایزدبانو آناهیتا رواج در زمان پادشاهی  (. در دوران هخامنشی بویژه1385ورزد )دوستخواه،و افراسیاب اجتناب می

(، تاریخ نویس Berosusبرسوس ) .ها درج شد و ساخت معابد و تندیسهای آناهیتا گسترش یافتبه فرمان اردشیر دوم، نام آناهیتا در کتیبه

(. 1391های بسیاری از آناهیتا ساخت )هینلز،کند که اردشیر دوم در شهرهایی همچون همدان و شوش، معابد و مجسمهقدیم یونان روایت می

موسیقی همراه بود  شد که با جشن و سرور وآبها برپا مییهای آناهیتا، مراسم آیینی برای بزرگداشت و تکریم ایزدبانو در پرستشگاه

. در جشن آبانگان، پارسیان به ویژه زنان به کنار باشدمیمقارن با روز دهم از ماه آبان  موسوم است(. مراسم آناهیتا که به آبانگان 13۷۷)بویس،

افشانی به پایکوبی، دستبود صفات ایزدبانو آناهیتا  مرتبط بهکه اوستا پس از خواندن سرودهایی از  ها و جویبارها رفته وها، چشمهدریا، رودخانه

ایران باستان اساسا سرزمینی دیندار و شاد بوده و جشن و رقص بخشی از مراسم آیینی زیرا، (. 139۰)دادور و نشاط،پرداختند و شادی می

  (.1393همکاران،  شد )بیکرمان وآمده که در طی آن، وظیفه نیکبخت بودن به انسان تکلیف میزرتشتی بشمار می
. در عصر اشکانی  معابد داشتمهر )میترا( جای  ایزدو در تثلیث اهورامزدا، آناهیتا   بوددر دوره اشکانیان نیز آناهیتا همواره مورد توجه ایرانیان 

و در شماری از  آناهیتا همچنان جایگاه متعالی خود را حفظ نمود نیز (. در عصر ساسانی139۰بسیاری به آناهیتا اختصاص یافت )گیرشمن، 

)بلندقد، نیرومند، پاک، توصیف شده در اوستا که متناسب با صفات انسانی  به شکل زنیآناهیتا  ،در حجاری نقش رستم آثار هنری تجلی یافت.

، درحالیکه که نرسی پادشاه ساسانی، دیهیم شهریاری را از او شودظاهر می کمربند به کمر بسته، تاج برسر، گردنبند گرانبها بر گردن، باوقار(

 (. 1۷6)همان، ( 4)تصویر ستاند می

 

 

 

 

 

 

 

 

یا  1سده لوح از گل پخته، الهه باروری )آناهیتا(، شوش، یك ( 3تصویر )

( محل نگهداری موزه 493، 138۷ماخذ: )گیرشمن،پیش از میالد،  2

 لوور



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-در نقش(. آناهیتا 3۷6،  1398دارد )گیمن، داللتو رقص به آناهیتا و مراسم آیینی او )نیلوفر( در ایران، نمادهایی همچون کوزه، آب، گُل 

  .(6۰6، 3، ج 1393)بیکرمان و همکاران ،  (5)تصویر  شودست ظاهر میاوکوزه که یکی از مهمترین نمادهای با  برجسته طاق بستان

( 6د )تصویرندههایی از گل نیلوفر نشان میدر میان غنچهو ای شاد صورت رقصنده را بهآناهیتا نیز برخی از آثار سیمین و زرین ساسانی 

 (.1384)شوالیه و گربران،   داللت داردنمادی از آب و باروری است و بر ارتباط میان نیلوفر با خورشید  گل نیلوفر(. 13۷9)زایبرت، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

گیری (، نقش رستم، بخشی از تصویرتاج4تصویر )

 (139۰،1۷6نرسی از آناهیتا، ماخذ: )گیرشمن،

( طاق بستان، آناهیتا با کوزه ماخذ: 5تصویر )

 (193، 139۰)گیرشمن،

 

(، بشقاب زرین و سیمیمین ساسانی، آناهیتا در حال رقص، 6تصویر )

 (https://www.clevelandart.org)ماخذ: 



 

 

 

 

 

 

بلکه از نظر محتوا و مفهوم  ،های زینتیدر حفظ نمادهای باستانی خود نه تنها از جهت شکلایران های پس از اسالم، به طور یقین در طی سده

ها، اصالت ایرانی سطوح سفالینهبا صورتگری انسان در نیز رسد سفالگر ایرانی در عصرسلجوقی به نظر می (.1394استوار ماند )پوپ و اکرمن، 

 می کوشد. درباره صفات برجسته انسانی آناهیتا استمرار اندیشه ایرانی دارد و در خود را پاس می

 

 سلجوقیان
 ترکان سلجوقی در اوایل سده پنجم ه.ق )یازدهم م( مرزهای شمال شرقی جهان اسالم را درنوردیدند و آسیای غربی و اروپا را نیز به مخاطره

-انداختند. در آن دوره، حکومت اعراب یعنی خالفت عباسی، از نظر تشکیالت دولتی و سیاسی در وضعیتی بسیار نابسامان قرار داشت. سلسله

 با خالفت عباسی داشتند. سیطره عرب که زمانی سیاسی و نظامی بود، حال به گونهی کوچکی در مرزها برخاسته و ارتباط ضعیفی های محل

نهر فرهنگی جلوه یافته و فقط متکی به دین اسالم بود. سلسله ایرانی سامانی که ظاهراً مطیع خلیفه بغداد، ولی در عمل حکام مستقل ماوراءال

-بودند، سد و مانعی محکم ایجاد کردهآمدند، تا اواخر قرن چهارم ه.ق )دهم م( در مقابل رخنه ترکان که به طرف غرب راهی شدهمیشمار به

ه.ق  386بودند. اما، با نفوذ افرادی از قوم ترک در درون ساختار تشکیالتی سامانیان به هیئت سپهساالران، حکومت ایرانی سامانی در سال 

 (.1394شید )کاتلّی و هامبی، م( فروپا966)

امنی دانست. ناسلجوقیان در ایران است، باید دوره قتل و غارت و آزار و  های پنجم و ششم ه.ق )یازدهم و دوازدهم م( که مقارن با حکومتسده

تدریج از بین و اعتماد ایرانیان را بههای پیاپی، آزارها و تخطی به مال و جان مردم، امری عادی بود و این وضع آرامش در این دوره، قتل و غارت

ها، ها، غارتقتل . آنهاهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری بر مردم ایران اعمال نمودند(. کارگزاران سلجوقی، زیان1۰۰،2، ج 1391برد )صفا،

دوره سلجوقیان از بسیاری جهات (. 1۰1همان،های بسیاری به بارآوردند و بسیاری از بالد معروف را با خاک یکسان کردند )ها و نابسامانیویرانی

های سخت، فالکت، خشونت، جهالت و خرافات. اما، در این دوره، های قبل و بعد از خود تفاوتی نداشت، این دوره مشحون بود از جنگبا دوره

   (.139۰صورت پذیرفت )بویل،ایرانی  یاندبو ا اندیشمندانتمدن ایرانی به اوج دستاوردهای دینی و دنیوی نایل آمد و این پدیده به مدد ظهور 

 

 سفال ایران در عصر سلجوقی

برای ترکان سلجوقی، جذب شدن در فرهنگ و آداب و سنن ایرانی خوشایند بود. زیرا، آنها توانستند از سنن باستانی کشور ایران در زمینه 

دانست. در گذشته، این سنتها قدرت پادشاه را با قدرت الهی یکی میقدرت فایقه پادشاه و فرمانبرداری مردم به سود خود بهره برند. از این 

رو، ترکان سلجوقی سنتهای (.  از این1395کرد )بویل و همکاران، شان کمك میاینتیجه، به این دودمان در فراتر رفتن از خاستگاه قبیله

تح هر سرزمینی، فرهنگ، عقیده، اندیشه ایرانی و حتی زبان فارسی را نیز ها پراکندند. آنها با فایرانی را اقتباس کردند و آن را در دیگر سرزمین

(. اگرچه 138۰بدانجا وارد کردند و بر وسعت فرهنگ ایرانی افزوده و آن را تا نواحی دوردست آناتولی گسترش دادند )بازورث و همکاران،

 (. 138۷ونل،سالطین سلجوقی خود هنرمند نبودند، ولی مشوق و حامی هنرمندان بودند )ک

گرایی، ساخت آثار تزیینی از طال و نقره منسوخ شد و بار دیگر توجه هنرمندان پرستی به سادهبا پذیرش دین اسالم و تغییر فرهنگ از تجمل

در سه قرن اولیه دوران اسالمی، سفالگری ایران ادامه هنر سفالگری دوره ساسانی بود. زیرا، ایرانی به ساخت ظروف سفالی معطوف گردید. 

قرن پنجم و ششم ه.ق )یازدهم و دوازدهم م( که .  اما در (1393)توحیدی،سفالگری ساسانی ساده، کاربردی و برای رفع نیازهای روزمره بود 

 مقارن با فرمانروایی ترکان 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاری، تزیین و نقاشی روی سفال ایران پدید آمد. در این دوره، توجه به ای در شیوه ساخت، لعاباست، پیشرفت قابل مالحظه سلجوقی در ایران

ها به شکل پیکره انسان و یا ترکیبی از انسان و پرنده( اهمیت یافت. ها و آبخوریها، کوزهها، تنگها، کاسهشکل ظروف سفالی )بشقاب

رو، هنر سفالگری ایران در عصر سلجوقی با رونق ازاینهای انسان گسترش یافت. های ساخت پیکره انسان، تندیسنعترغم مماهمچنین، علی

رو شد و سفالگران در رقابت با فلزکاران، آثار ارزنده و زیبایی خلق کردند. در عصر سلجوقی، نقاشی با تکنیکی ظریف بر روی سفال بسیاری روبه

-(. نقوش سفالینه138۷ای نایل شدند )رایس،های قابل مالحظهفام و مینایی به پیشرفتدر ساخت دو نوع سفال زرّین انجام گرفت و سفالگران

ها، خطوط و نقوش انسانی(. در عصر توان به شش گونه تقسیم کرد )نقوش هندسی، نقوش حیوانی، نقوش گیاهی، اسفنکسهای سلجوقی را می

تر از تصاویر و کار بردند. همچنین، هنرمندان سلجوقی بیشملل اسالمی تصاویر انسانی را در هنرهای خود به تر از سایرسلجوقی، ایرانیان بیش

هایی مزین به گل، بوته و سفالگران بنا به سنت نقاشی ایرانی، در زمینه(. 1363هایی استفاده کردند که برگرفته از هنر ساسانی بود )زکی،صحنه

های گرد، چشمان بادامی و لب کوچك به تصویر کشیدند. همچنین، رامشگران و مردان و زنان جوان را را باصورتهای نازک، دلدادگان شاخه

 ترین شهرهای سفالگری در دوره سلجوقیاناز مهم که های ریدر سفالینه . (1392فرد،در حال گفتگو در کنار جویبار نقش کردند )کامبخش

(. عصر سلجوقی برای هنر سفالگری 138۷،های مهم داشت، استفاده شد )رایسانسان در آن نقش ، از موضوعات مختلفی کهآیدبشمار می

ها یابیم که مورد استفاده یا کاربرد اندکی داشته و سودمندی آنهای تجملی و تزیینی را میایرانی، عصر طالیی بود. در دوره سلجوقی، سفالینه

 سازنده عناصران اساطیری بود. درخشش عمده هنر سفال ایران در این دوره در این است که و موضوعات آن همچون قهرم تر در زیباییبیش

(. در این دوره، ظروف 1394اند )پوپ و اکرمن،کاری، موضوع، تصویرگری، شعر( در جهت هنری واحد به کار گرفته شده)فنون ساخت، لعاب آن

-شدند، به کاخر اسالم، جانشین مناسبی برای ظروف فلزی زرّین و سیمین محسوب میسفالین که به دلیل منع استفاده از ظروف طال و نقره د

بر اساس را شاخص از آثار سفالی سلجوقی  هایینمونه تالش کردیم(. در این پژوهش 1382راه یافتند )واتسون، های اشرافهای سلطنتی و خانه

 .نماییمتحلیل  بررسی ودر اندیشه ایرانی و جایگاه او آناهیتا  صفات انسانی

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جواهرگردنبند و  کمربند به کمر بستهنیرومند، ، دباالای سفالی است که گروهی از زنان بلنبرجسته عصر سلجوقی، کوزهسفالی یکی از آثار 

آنها پیراهن گلدار و شلوار گشاد بر تن دارند . اگرچه، لباس آنها با  نقوش (. ۷)تصویر  دهدو در حال رقص نشان میدر میان گلها را  نشان

زنان متناسب با هنر سلجوقی  است. چهرهکننده اتحاد آنها و تداعیکمر آنها بسته شده یکسان  رگوناگون تزیین شده ولی کمربندی که به دو

در این کوزه، زن پاک و باوقار به تصویر کشیده شده و عاری از  )رخساره گرد، ابروان کمانی و چشمانی بادامی، لب کوچك، موهای بلند( است.

ل الگوهای مفهومی این اثر، رسد تحلیدر تناسب با موازین اسالمی نیست به نظر می رقصنده هرگونه رفتار شهوانی است. از آنجا که هویت زنان

با صفات انسانی آناهیتا  در تناسبدر این تصویر زنان  است.ایران باستان ای کهن ایرانی و باورهای اعتقادی بینی اسطورهمستلزم شناخت جهان

آنها همچون  اند.شدهتصویرکشیده ، باوقار، آراسته( بهگرانبها که در اوستا توصیف شده )بلندقد، نیرومند، پاک، کمربند به کمر بسته، گردنبند

سفالگر رسد به نظر میشوند. به صورت رقصندگانی شاد درمیان گلهای نیلوفر ظاهر می( 5)تصویر آناهیتا در ظرف سیمین و زرین ساسانی 

. درمقابل، با به ارج نهد رقصندگان کشد تا بر فردیتهای رقصندگان را متفاوت مینقوش لباس و حرکات دستآگاهانه ایرانی در عصر سلجوقی 

کمربند تمثیلی از بکارت، کند. زیرا، می تبیینرا  آزاده، شجاع و پاکرقصندگان تصویرکشیدن کمربندهای متحدالشکل، یکپارچگی و اتحاد 

  (.1388 پاکی و فضیلت اخالقی است )سرلو،

کوزه ، دارای مفاهیمی نمادین است. بر اساس مطالعات این پژوهشخود شده که نگاره بر روی آن نقش بسته نیز  کوزه سفالیساختار  ،از طرفی

نیز باروری آب و نماد  به عنوان کوزه مشابه با شکل زهدان )رحم( زن استست. از طرفی، از آنجا که شکل ا یکی از مهمترین نمادهای آناهیتا

رسد به نظر می(. 3)همان، ج افزایدمیباروری آب و بر مفهوم نیز (. تصویر خرگوش بر لبه کوزه 1382شود )شوالیه و گربران، تلقی می

سفالگر ایرانی دارد. و صفات برجسته انسانی او  (آناهیتا) ایزدبانوی آبهاجایگاه متعالی تصویرگری زنان رقصنده بر کوزه سفالی سلجوقی داللت بر 

به بر کوزه سفالی را افشانی و شادی زنان رقصنده پایکوبی، دستهای تصویری )انسان و رقص( عدول کرده و در عصر سلجوقی از ممنوعیت

 . می باشدمراسم آیینی آناهیتا پارسیان به ویژه زنان در جشن، سرور، موسیقی و رقص  کشد که احتماال یادآورتصویر می

 

 

       
-( کوزه سفالی سلجوقی، سیاه قلم، صحنه رقص، ماخذ: )موسسه فرهنگی موزه۷تصویر )

 (34189های بنیاد، شماره ثبت 



 

 

 

 

 

 

همچون بخش های حیاتتکریم و بزرگداشت آفرینش ه منظوربو  بوده ایرانیانبا باورهای اعتقادی و مذهبی در ارتباط رقص ، باستان در ایران

با به تصویر کشیدن رقص زنان بر  آگاهانه سفالگر ایرانی در عصر سلجوقی روداحتمال می(. 135۷)ذکاء،  هشداجرا میخورشید، آب و خرمن 

رساند و یاری مینیز ( ، مهربانی، نیرومندیخردمندی ،آناهیتا )آزادگی، شجاعت، پاکی صفات انسانیدر فهم دورتا دور کوزه سفالی به مخاطبان 

ای از ظروف در میان آثار سفالی سلجوقی با تعداد قابل مالحظهکند. ایفا می ،صیانت از آبیعنی خویشکاری او مهمترین نقش بسزایی در احیا 

. های محتوایی و مفهومی آنها نیز با آناهیتا ارتباط دارد شویم که به نظر می رسد درک ارزشآبخوری در قالب پیکره مادر و کودک مواجه می

  را در آغوش دارد.   شدهد درحالیکه کودکهای سفالی سلجوقی است که بانویی را نشان میدو نمونه از آبخوری (9( و ) 8)ویر اتص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( سفال سلجوقی، آبخوری یه شکل مادر و کودک، ایران، ری، ماخذ: 8تصویر )

(https://www.metmuseum.org) 



 

 

 

 

 

گیری ( ظرف توخالی به شکل زنی قوی و نیرومند است که کودکش را در آغوش دارد. این سفال سلجوقی که از خمیر سنگ قالب8تصویر )

 اند. چهره مادرلعاب سفید مات نقاشی شدهبر روی گیاهی شده و بطور براق ساخته شده برای نوشیدن آب کاربرد دارد. در این ظرف، نقوش 

متناسب با هنر سلجوقی )صورت گرد، چشمان بادامی، لب کوچك، موهای بلند بافته شده( است. او تاجی بزرگ مزین به نقوش گیاهی بر سر و 

اند. این نقوش یر کوچك تزیین شدهها با دواگردنبندی گرانبها بر گردن دارد. لباس مادر مزین به نقوش گیاهی است، درحالیکه  لبه آستین

-مادر به تصویر کشیده شدهشوند. از طرفی، سه نقشمایه یکسان به شکل دایره در جلو و پشت لباس ای نیز بر تمام بدن کودک تکرار میدایره

شده از ایرانی نیلوفر نمادی شناختهاند. این نقشمایه احتماال غنچه گل نیلوفر است که درون دایره جای گرفته است. از آنجا که در فرهنگ 

دایره نمادی از خورشید است و با خدایان ارتباط دارد رسد این نقشمایه بر ارتباط میان نیلوفر با خورشید تاکید دارد. زیرا، آناهیتاست به نظر می

 (. 1388)شوالیه و گربران، 

ای ایران باستان و نگرش نجومی ایرانیان مناسبت بینی اسطورهجهانبا رسد الگوهای بصری و مفهومی این آبخوری سفالی سلجوقی به نظر می

میان زهره )همتای  دارد. در نگرش نجومی ایرانیان، محو شدن سیاره درخشان زهره در آسمان هنگام طلوع خورشید، داللت بر رابطه عاشقانه

صورت گرد، لب کوچك، د. مشابهت الگوهای بصری آبخوری سلجوقی )انجامخورشید( دارد که به تولد خورشید می -آناهیتا( و ایزد مهر )خدا

( احتماال بر مفاهیم عشق، زایش و 2با آثار هنری ایران باستان )تصویر موهای بلند بافته شده، گردنبند گرانبها و تاج مزین به نقوش گیاهی( 

( 8های سفالی سلجوقی است که مضمون آن با تصویر )از آبخوریای دیگر ( نیز نمونه9کند. تصویر )مادری زهره )همتای آناهیتا( تاکید می

های سلجوقی به شکل مادر و کودک همانا ارج نهادن بر عشق پاک رسد انگیزه سفالگر ایرانی از آفرینش آبخوریبه نظر میمشابهت دارد. 

سفالی  هایدر عصر سلجوقی استمرار یافته و در آبخوریانسانی است. تفکری انسانگرایانه که از ادوار پیش از تاریخ در ایران تجلی داشته و 

  .سلجوقی بازتولید شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
م، 12تا 11(، ظرف سفالی سلجوقی، مادر و کودک، ایران، سده  9تصویر)

(https://www. metmuseum.org): ماخذ   



 

 

 

 

 

 

گزارش مختصری که از این ظرف ارایه شده، این ظرف یك بطری است. های سلجوقی است. بر اساس ای دیگر از آبخوری(  نمونه1۰تصویر )

( است با این تفاوت که این زن به جای کودک، آلت موسیقی )چنگ( 8و  9های پیشین )تصاویرالگوهای بصری این ظرف در تناسب با آبخوری

بادامی، لب کوچك، موهای بلند( است. او تاجی زیبا در آغوش دارد. چهره این زن متناسب با هنر سلجوقی )صورت گرد، بینی کشیده، چشمان 

-رغم ممنوعیترسد  او که زنی نیرومند و باوقار است، علیبر سر دارد و در زیر ردایش )باالپوش(کمربندی به دور کمر بسته است. به نظر می

کند تا برای آنها موسیقی دلنشین بنوازد. زیرا، های متداول در این دوره )پیکره نگاری و موسیقی( مخاطبان را به میهمانی و جشن دعوت می

(. احتماال الگوهای 1394در اندیشه ایرانی ستاره ناهید )همتای زهره( در آسمان چنگ می نوازد تا شادی را به ارمغان آورد )پوپ و اکرمن،

که با رقص و موسیقی و شادی، حفاظت از ( و کاربرد آن )آبخوری( یادآور مراسم آیینی آناهیتاست 1۰بصری و مفهومی ظرف سلجوقی )تصویر

شد. برای سفالگر ایرانی در عصر سلجوقی احتماال خنیاگری و موسیقی نمودی از جایگاه متعالی آناهیتا )همتای زهره( تکلیف میآب به ایرانیان 

 بختی انسان است.  و روشی برای نیك

 

 

 
 ( آبخوری سلجوقی به شکل زنی با آلت موسیقی )چنگ(،  1۰تصویر )

 (Art of Los Angeles County Museum The):ماخذ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . بررسی جایگاه آناهیتا از ادوار پیش از تاریخ تا عصر سلجوقی، ماخذ: )نگارندگان(.1جدول 

 آناهیتا

 ای ایران باستانبینی اسظورهدر جهان

های ادوار پیش از تاریخ ایران حضور دارد، وظیفه او هدایت و در آیینآناهیتا 

های جهان است، الهه باروری، همتای نجومی زهره )ستاره نگهبانی تمام آب

 صبحگاهی( است، دلدار ایزد مهر )میترا(، مادرخورشید.

 

 آناهیتا در آیین زرتشتی

 

نگهبانی حفاظت از است، و امشاسپندان  ایزدبانوی آب، جایگاه او پس از اهورامزد

های جهان، الهه باروری، یاریگر نیکوکاران، یشت پنجم )آبان یشت( به ت آب

آناهیتا ختصاص دارد، آناهیتا در اوستا با صفات انسانی برجسته )نیرومند، شجاع، 

-، تاج برسر( توصیف میگرانبهاخردمند، آزاده، کمربند به کمر بسته، گردنبند 

 .شود

 

 ادشاهی هخامنشیآناهیتا در پ

 

گرایش به آناهیتا در عصر هخامنشی رواج بسیار یافت، به فرمان اردشیر دوم نام 

ها درج شد، ساخت معابد و تندیسهای آناهیتا گسترش یافت، آناهیتا در کتیبه

 مراسم آیینی آناهیتا درمعابد آناهیتا با جشن و سرور و موسیقی همراه بود.

 آناهیتا در عصر اشکانی

     

آناهیتا در تثلیث اهورامزدا، آناهیتا و مهر )میترا( پس از اهورامزدا جای دارد، 

 ساخت معابد آناهیتا گسترش یافت، نماد عشق، دلدار ایزد مهر، مادرخورشید.

 آناهیتا  در عصر ساسانی

         

در حجاری  ،جای داردآناهیتا در تثلیث اهورامزدا، آناهیتا و مهر )میترا( همچنان 

، در آثار دوشمینقش رستم با صفات انسانی متناسب با توصیفات اوستا ظاهر 

ای شاد است، آناهیتا در آثار هنری ساسانی با سیمین و زرّین ساسانی، رقصنده

 ظاهر می کوزه، گل نیلوفر، کودک، انار و کبوترهایی همچون نماد

 نماد عشق، دلدار ایزد مهر، مادرخورشید.  شود، الهه باروری،

 آناهیتا در سفال سلجوقی

          

رسد آناهیتا در آثار سفالی سلجوقی با صفاتی که در اوستا توصیف به نظر می

)بلندباال، نیرومند، پاک و نجیب، کمربند به کمر بسته، تاج برسر،  شودمی

ای شاد، نماد آناهیتا رقصنده .داردمناسبت گردنبند گرانبها بر گردن، آراسته( 

عشق، مادرخورشید، خنیاگر، نماد انسان آزاده در سفالینه های سلجوقی تجلی 

 یابد.می

 



 

 

 

 

 

  گیرینتیجه
یا زن مفاهیم ناب درباره  تصویرگریبه اندیشه ایرانی در  شاخصمضامین نمایاندن  برایسفالگر ایرانی  کوششدر عصر فرمانروایی سلجوقیان، 

 ،نیرومند بلندباال، کمربند به کمربسته، زنِ رقصندگان صورتگریبا  سفالگر ایرانی در عصر سلجوقیانجامید.  انسانتر است گفته شود شایسته

-میان گلتصویرگری رقصندگان شاد در  .باشد ایرانیباور کهن  یادآورتا  های تصویری )انسان و رقص( عبور کرداز ممانعتآگاهانه  ،آزادهو  پاک

بود  برپاجشن، رقص، شادی و موسیقی دلنشین  در طی آن،دارد که  داللتمراسم آیینی آناهیتا  ههای نیلوفر بر گرداگرد کوزه سفالی احتماال ب

عاملیت ارزش بر نه تنها بر دورتا دور کوزه سفالی زنان  گروهیرقص  به تصویرکشیدنبا شد. سفالگر ایرانی تکلیف میبه ایرانیان  و صیانت از آب

در ایرانیان  همبستگیاتحاد و  ضرورتِ با بیان نمادین و تمثیلی ، بلکهتاکید ورزید حفاظت از عالم مادی و آبدر رابطه با انسان  نیك و کُنش

آغوش های سفالی به شکل زنانی که کودکان خود را با مهربانی در آفرینش آبخوری .آشکار ساخترا قی وسلجترکان اوغوز  استیالیعصر 

در که آلت موسیقی را  پیکره زنیآبخوری سلجوقی به شکل از طرفی، . دارندرا گرامی می( زهره )همتایآناهیتا عشق  ثمرهاحتماال  اندگرفته

در عصر سفالگر ایرانی  .است در آسمان (زهره همتای)آناهیتا  نوازیچنگشناسی ایرانی مبتنی بر ترین هستیکهن یادآور ،آغوش دارد

. هددنسانی بهتر شدن را  تعلیم ادر فهم صفات انسانی آناهیتا یاری رساند و ایرانی به مخاطبان  ،به مدد هنرتوانست  سلجوقی فرمانروایی ترکان

 را همچون روشی برای نایلو شادی رقص و موسیقی  .آب است و انسانی نیك اندیش و نیك کردار که یاریگر آناهیتا در صیانت از  عالم مادی

 تولد دوبارهآناهیتا، زهره و یا ناهید با تکریم عشق  عشق به مثابه عالیق پاک انسانی ارج نهاده و ه. بشمردمحترم می بختیشدن به نیك

  . ماندگار باشدهای سلجوقی تجلی یافت تا فرهنگ ایرانی و هویت ملی آناهیتا در سفالینه. طلبدمیبرای ایران را نو  یو روزخورشید 
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An analytical study of the human portrayal of Goddess Anahita in Seljuk pottery 

This article is derived from the postdoctoral research of second author (Dr, Soheila Namazalizadeh) entitled “Humanism in Seljuk Pottery” 

at Alzahra University, which is on progress under supervision of the first author (Dr. Abolghasem Dadvar). 

 

Abstract 

In ancient Iranian mythological worldview, Anahita, the Goddess of water, enjoyed a special status and was revered and 

sanctified. She maintained her high status in Zoroastrianism as well, and has been depicted in the Avesta (the Zoroastrian 

scripture) with notable human traits such as wisdom, freedom, chastity, generosity, courage, and power. The main research 

question addressed here was: How are the visual and conceptual patterns of the human portrayals in some notable Seljuk 

pottery interpreted based on Anahita’s human traits? This study aims to elucidate the conceptual relationship between 

Anahita’s functions and some Seljuk pottery focusing on human patterns. This qualitative, descriptive, analytical study uses 

the bibliographic research method. Based on the results, it seems that the human figures adorning some Seljuk pottery can be 

traced back to Anahita’s functions. The Iranian pottery artists of the Seljuk era consciously overcame the prohibitions on 

human portrayals (considered as idolatry and polytheism), and by depicting meaningful images of human-beings, encouraged 

Iranians to reflect upon Anahita's notable human traits and become better human-beings themselves. For the Iranian pottery 

artist of the Seljuk era, human portrayal was synonymous with esteeming human values such as wisdom, freedom, happiness, 

and love.  

Keywords: Iranian art, Seljuks, Seljuk pottery, Anahita, Humanism 

 

 


