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در این پژوهش، پاسخ به این پرســش ها مدنظر است: اسطوره چیست؟ اسطوره عشق در 
ایران و یونان باستان کدام اســت و چه کارکردی داشته اند؟ تفاوت و تشابه الهه های عشق در 

ایران و یونان چیست؟
اسطوره چیست؟

واژه اســطوره در زبان پارسی وام واژه ای است برگرفته از زبان عربی. در زبان عربی، اساطیر 
جمع مکسر واژه اسطوره است. در زبان پارسی نیز این صورت جمع به کار می رود  اما از آن  اغلب  
معنای مجموعه دستاورد یک قوم در این زمینه اعتقادی مستفاد می شود؛ مانند اساطیر ایرانی، 
اســاطیر یونانی و جز آن. برای اســطوره از دیرباز تعاریف متعددی ارائه داده اند، اما از مجموع 
این تعاریف می توان چند نکته اساســی را برکشــید و به این نتیجه رســید که اسطوره ها ریشه 
در روابط ذهن آدمی با طبیعت پیرامون او دارند ؛ بنابراین ســیر تحول اسطوره ها از دیرینه ترین 
روزگاران تا امروز بیان کننده تکامل شکل زندگی و ساختار اجتماعی و تحول اندیشه آدمی است. 
اگرچه اسطوره ها حاصل تالش انسان آغازین برای شناخت و معنی بخشیدن جهان پیرامون او 
بوده اند،  اما انسان امروز نیز نیاز به اسطوره سازی دارد و اسطوره های خاص خود را می سازد؛زیرا 
اســطوره ها، کهن الگوهای برساخته ذهن انسان اند و کارکرد آنها ارائه سرمشق هایی برای رفتار 
او به شــمار می رود. از سوی دیگر باید به یاد داشت که اسطوره با دانش تنازع، تضادی ندارد. 
در زبان روزمره «اسطوره» در معنی «خیالی» و «غیرواقعی» به کار می رود و مشوق این کاربرد 
فرهنگ انگلیســی آکسفورد است که توصیف اســطوره را با این کلمات آغاز می کند: «روایتی 
که جنبه افســانه ای محض دارد...». این تلقی گاه گمراه کننده است و از آن چنین برمی آید که 
اسطوره ها را باید داســتان های نیمه واقعی پنداشت که ممکن است راست یا دروغ باشند. اما 
منظور از «راست» دقیقا چیست؟ در حکایت روباه و انگوِر ازوپ، مهم نیست که داستان از نظر 
واقعیت صحیح باشــد یا نه، آنچه اهمیت دارد مفهوم و معنای اخالقی آن است. اسطوره ها 
نیز تقریبا همین طور هستند؛ آنچه مهم است صحت تاریخی داستان ها نیست، بلکه مفهومی 

است که برای معتقدان آنها در بر دارد.
اسطوره عشق و زیبایی در ایران و یونان

از میان اســاطیر ایران و یونان، آناهیتای ایرانی و آفرودیت یونانی هر دو الهه عشق و زیبایی 
بودند. ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن، آناهیتا را آفرودیت ایرانی نامیده است.

الهه عشق در ایران؛ آناهیتا (ناهید، آناهید، اردوی سوره):
ایزد بانویی با شــخصیتی بسیار برجســته که جای مهمی در آیین های ایران باستان به خود 
اختصاص می دهد و قدمت ستایش او به دوره های بسیار پیشین و حتی به زمان پیش از زرتشت 
می رســد. آردوی در آغاز نام رودخانه مقدسی بوده اســت و به پیروی از اصل شناخته شده ای 

در اســاطیر، نام رودخانه شــخصیت ماورایي پیدا کرده و نیز به معنی رطوبت هم آمده است. 
ســوره یا ســورا بخش دیگر نام آردوی ســوره آناهیتا معنی نیرومند و پــرزور را دارد و آناهیتا 
پاکی و بی آالیشــی معنی می دهد. این ایزدبانو در کتیبه اردشیر دوم هخامنشی و در بسیاری از 
متن ها به صورت خالصه شــده آناهیتا در می آید. تجسم او در آبان پشت اوستا زنی است جوان، 
خوش انــدام، بلندباال، زیبا چهره، با بازوان ســپید و اندامی برازنده، کمربند تنگ بر میان  بســته، 
به جواهر آراســته، با طوقی زرین بر گردن، گوشــواری چهارگوش در گوش، تاجی با صد ستاره 
هشــت گوش بر سر، کفش هایی درخشان در پا، با باالپوشــی زرین و پرچین. چنین تجسمی به 
 احتمال نشــان از این دارد که تندیس هایی از او در دوره هخامنشی موجود بوده است. این نام 
به صورت آناهیتا در کتیبه های هخامنشــی از دوره اردشــیر دوم دیده می شود. پلینی دانشمند 
روم باستان می نویسد: در نیایشگاه آناهیتای شوش، تندیس سنگین او از طال قرار داشت که در 
جنگ آنتوان و فرهاد چهارم به غارت رفت و در نیایشگاه بلخ نیز تصویر زیبایی از آناهیتا وجود 
داشــت با تاج زرقی که هشت پرتو و صد ستاره داشت. تندیس های باروری را که به الهه مادر 
موســوم اند و نمونه هایی از آن از تپه سراب کرمانشــاه (با قدمتی در حدود ۹ هزار سال ق.م) 
در کاوش های ناحیه شوش به  دســت  آمده است، تجسمی از این ایزدبانو می دانند. او همتای 
آفرودیت، الهه عشق و زیبایی در یونان است. تعیین تاریخ دقیق ظهور آناهیتا در جمع خدایان 
اســاطیری ساده نیســت، اما آنچه به تحقیق می دانیم، این است که نام او برای نخستین بار در 
کتیبه های اردشــیر دوم در همدان و شــوش ظاهر می شــود. چیزی که در این کتیبه ها نظر را 
جلب می کند، این است که در آنها نام آناهیتا بالفاصله پس از اهورامزدا و پیش از مهر (میترا) 
ذکر می شود و این نشانگر پایگاه ارجمند اوست. توجه به آنـــاهیتا ظاهرا از عصـــر هخامنشی 
(٥٥۷-۳۳۰ ق.م) و از زمــان اردشــیر دوم آغــاز شــد ؛ بـــرای نخســتین بار اردشــیر  دوم  
۳٥۸  پ.م) از  این  الهه  یاد کرده و او را هم مقـام اهـورامزدا ذکـر می کند. در کتیبه شوش،  (٤۰٤ـ 
این پادشاه از اهورامزدا، نـــاهید و مـهر کمـــک می طلبد. معابد  آناهیتا  که اردشیر دوم بـنیان 
نـــهاده بود، پس از لشکرکشی اسکندر و در عصر سلوکی نیـــز بر جای ماندند؛ گرچه از غارت 
مصون نماندند؛ معبد آناهیتا، واقع در همدان، دو بار غـــارت  شـــد  و قطعات زرین و سیمین 
بام آن به تاراج رفت. در دوره اشــکانیان، بلخ از مراکز مهم پرســتش آناهیتا به شمار می رفته 
است . تیـرداد  اول، پادشـاه  اشکانی در معبد آناهیتا تاج گذاری کرد. این پرستشگاه در هـمـدان 
(مقـر تابسـتانی پادشـاهان پارتـی) بـود . «شیز» مرکز عظیم دینی ماد آذربایگان (تخت  سلیمان 
امروزی) متعلـق  بـه  آناهیتـــا  بوده است. گیرشمن معتقد است که همه معابد ایرانی در این 
دوران بـه رب النوع ناهیـد تعلـق   داشته  است. به نظر می رسد که تثلیث اهورامزداـ آناهیتاـ مهر 
که در دوران  هخامنشـــیان  وجـود  داشته، در دوران پارتیان نیز مورد توجه بوده است. شکوه و 

بزرگی آناهیتا در دوره ساسانی به اوج می رسد. ساسانیان پرورش یافته معبـد آناهیتـای  استخر 
بودند. نخستین شاه ساسانی، اردشیر اول، در معبد آناهیتا تاج گذاری کـرد و آخــرین آن هم پس 
از رایزنی هیربدان، در معبد آناهیتای استخر به نـــام یزدگـرد سـوم انتخـاب شـد. آناهیتا  روی  
ظروف با پوشش و ظاهر متفاوتی از نظـــر نـــوع  لبـاس ، ژســت بــدن و نــوع متفـاوت شیء 
روی دست ها متجلی شده است. از نمادهای ایزدبانوی آنـــاهیتا می توان به گـل  نیلـوفر ، انـار ، 
کبوتر (پیک آناهیتا) و سبو (کوزه) اشاره کرد. در اوستا در مورد آناهیتا آمده: «... سزاوار نیایش 
اســت. اوست َاَشــَونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشــور را افزونی بخشد و اوست 
اشونی که فزاینده گیتی است... اوست که زایمان همه زنان را آسانی بخشد... بدان آن اَِردویسور 
اناهیتا -آن دارنده هزار دریاچه و هزار رود، هریک به درازای هزار روز راه مردی چابک سوار - به  
سوی دریای فراخ کرت روان شود، سراسر کرانه های آن دریا به جوش درافتد و میانه آن برآید... 
بازوان زیبا و سپیدش که به زیورهای باشکوه دیدنی آراسته است به ستبری کتف اسبی است».

با گرویدن ایرانیان به دین اسالم، پرستش آناهیتا خدای عشق، باروری و باران در ایران باستان 
رو به فراموشی نهاد. آناهیتا خدای آب و باران، باروری، برکت، توالد، تناسل و حاصلخیزی بود و 
به دلیل خشکی فالت ایران، از خدایان معتبر ایرانی ها به شمار می رفت و در زندگی مردم نقش 
اساسی داشت. به  همین  دلیل، حتی پس از گرایش به آیین زرتشت، این الهه همچنان در کنار 
اهورامزدا خدای بزرگ، موقعیت خود را حفظ کرد تا به خواســته های ایرانی ها برای بارندگی 

فراوان و حاصلخیزی پاسخ دهد.
شمایل و پرستشگاه های آناهیتا

ستایش و پرستش «آناهیتا » در زمـان ساسـانیان اهمیـت خاصـی دارد. در آیـین خـانوادگی 
ساسانی که خود زمانه ای  بـــس دراز دارای مـــناصب  عالی  دینی بودند، نیایش آناهیتا یـــک 
سـنت و رکن اساسی بود. این اهمیت آنجا آشکار می شود کـه بـدانیم خانـدان ساسـانی و بـانی 

ایـن سلسله، خود از موبدان و خـادمان مـعبد ایزد آناهیتا بوده اند.
پیکره ای از آناهیتا در عـــهد ســـاسانی در نقش رستم پیدا شده که ایـــزد ناهیـد را نـشان 
می دهـــد بـــا قامتی بلند ایســتاده و تاج جواهرنشان روی ســرش قرار دارد و با نوارهـــای 
چـین  وشـــکن  دراز و آویـــزان است. طوقی دور گردن و زیورآالت تـزیینی روی تـندیس وجـود 
دارد. هنرمنـــدان عـــصر سـاســـانی ایـــن پیکـــره را مطابق اوصافی که از او در اوستا شده، 
تراشـیده انـد. در  مقابـل  پیکـره نرسـی پادشـاه مقتـدر ساسانی دیده می شود که در حال گرفتن 
حلقه ای برنجی (حلقه قدرت و حکومت) از آناهیتا است. می  تـــوان  گفت  که ایشتار بابلی و 
عیالمی، نانای سومری، سرسوتی هنـدی، ارنـیس یونـانی، ننه خاتون سغدی و آناهیتای ایرانـی 
با اختالف جزئی تقریبا همگی  یک  کـــاراکتر  دارنـد. از ایـــن میان سرسوتی بـیش از بـقیه  بـه  

آناهیتا نزدیک است. این دو به اسطوره رودخانـــه ای پیوســـته اند که به همه جهان آب داده 
است. در  ریگ  ودا  از «سرسوتی» به عـنـوان «  بـهتـرین مـادر» «بهتـرین رود» و «بهترین ایزدبانو » 
یاد شده است. سرسوتی رودی آسمانی است و این نکته ای اسـت کـه آن را می تـوان بـا آنچه  
درباره  آناهیتا  در باورهای اوتیایی است، سنجید. سرسوتی از یـک جنبـه دیگر هم  با  آناهیتا قابل 
ســـنجش است؛ او نیز بر گردونه ای سوار اســت و آن را می راند و همچنین یکی  از  اسب  های 
سرسوتی یعـنی وایوایادم با یکی از اسب های آنـاهیتا هم نام  است . آناهیتا  هم ایزد آب و باران 
اســت و هم نمادی از رسایی و کمال زن، فریـــاد رس و پـــشتیبان  زنان  و نیز  بخشنده فراوانی، 
کامیابی و پیروزی دولت به شمار می آمد. او چنین به چـشمه های جوشان  آب در دل کوهسار 
خطاب می شـــد و آدمیان در کنار چشمه های جوشان  به  دعا  و نیـایش می پرداختند. به  همین 
 دلیل این ایزد بانو در ذهن باورمندانش جایگاهی ارجمند  در  میان ایرانیـان باسـتان داشته است. 
آتشکده پرآوازه شیز آذربایجان نیز از دیر باز  ویژه  ناهیـد  بـوده و زنــان بـزرگـان را برای پرستاری 
و به پارســا زیستن به آنجا می فرســتادند. چنان که  خاتون،  زن خاقان ترک (در زمان ساسانی) 

به آنجا فرستاده شد. موبد بـــزرگ  و نـامدار  ساسانی یعنی «کرتیر» در سنگ نبشته ای به زبـان 
پهـلوی اشکانی کـه در نقـش رسـتم  وجـود  دارد ، پس از بازشناساندن خود و جایگاهش خود 
را سرپرست نیایشــگاه آناهیتا می شناسد . نخستین  سندهای مکتوب ساسانیان درباره آناهیتا از 
شاپور، دومین شاه ساسـانی (۲۷۲-۲۷۳ تا ۲٤۱ م) و از کرتیر ، بزرگ ترین  مرد سیاسی - مـذهبی 
ســـلسله ساسانیان در قبله زرتـشت اسـت. در سنگ نـبشته شـــاپور بـه  یکی  از حرمسراهای 
شاه به نـــام  «آتـور  انـاهیت» و به  معبدی  بـه  همـین نام که به افتخار او  بنا شده  است، اشاره 
می شود. از این رو برخی کوشـیده انـد آن را  معبـد  آناهیتا بدانند، لقـبی کـه خود شاپور  به همسر 
خود داده  است . دومین ســـند بـسیار مهم ساسانیان  از  آناهیتـا سـنگ نبـشته نرسـی اول (۲۹۲ 
تـــا ۳۰۲ یـــا ۳۰۳ میالدی) در پایکولی  است . او در اینجا خودش را  ستایشگر  آناهیتا  می نامند. 
دیگر  سـند  مـهـم از این شـاه ، مـراسم  دیهیم ستانی او از آناهیتا در پیکر کنده طاق بستان است. 
در این پیکر  کـنـده  در حالی که انوشیروان دیهیم شاهی را  از  اهورمزدا می ستاند ، آناهیتا  را پشت 

سر خود دارد  ظـاهرا بـا اینکه شاه خود را مروج یکتاپرستی قـلمداد می کـند.

سنگ نگاره آناهیتا  و نرسی 
سنگ نگاره های آناهیتا و نرسی یکی  از  زیبـاترین  نـقوش  بازمانده  از دوره ساسـانی  اسـت  کـه 
نرسی چگونگی تاج گذاری و سلطنت خود را نشان می دهد. در این نقش، نرسـی تـاجی بــسیار  
شـکیل  بـر  سر دارد و دست چپش را دراز کرده  و حلقـه ای از  آناهیتـا ، ایـزد بـانوی آب، باروری و 
جنگاوری سـتانده اسـت. بـه عقیده هرتسفلد این حلقـه اتحـاد اسـت و بـه دیدگاه علی سامی 
حلقه همان تاج پادشاهی اسـت. شـاهنشاه کـه  ریش بلندش از حلقه گذشته نیم تنه ای به تن 

کرده و کفش هایش به وسیله روبان های ظـریـف و زیبــایی بـه یکـدیگر پیونـد داده شده اند.
پشت سر او یکی از بزرگان به  حالت  ایستاده و در جلوی شـــاه نـــقش کـــودکی حجـاری 
شـده که شاید (تصویر هرمزد دوم) ولیعهد نرسی باشد. آناهیتا تاج کنگره دار سرگـشاده بـر سر 
نهـــاده و موهای بلند و پرچین و شکنش  در  باال و روی شانه ها بافته است. چین های لبـاسـش 
حــــالتی بسیار باوقار به ایزدبانو داده است. پرستشگاه های ناهید نیز مانند سایر  پرستشگاه  ها 
که بـه طـور عموم  آتـشکده  نامیـده می شـد، همین نام را داشته و چند آتشکده قدیمی بـا نـام 
آتـشکده ناهید به این فرشته اختـصاص داشـته است. در اطـراف و اکـناف قـلمرو پادشاهی در 
تمام نقاط پرستشگاهی به عنوان این فرشته وجـود داشته و امتیاز آن این بود کـه مـخصوصا 
در نزدیک آب رودها یا چشمه ســـارها و برکـه  ســـاخته  می شده است. حکومت زرتشتی یک 
حکومت کامال دینی بوده اســـت. تـــخت سلیمان یکی از بناهایی اسـت که در دوره ساسانی 
بسیار پررونق و دارای اهمیتی باال و بی شــــک بـنـایی مقـدس  بـــوده  اسـت. وجود  آتشکده 
(آتشکده مـوسوم بـه آذرگـشنسب، یکی از سه آتـشکده مهـم زرتـشتیان واقـع در شـهر شـیز) و 
معبد آناهیتا  بر قدسی بودن این مکـان تأکید بیـشتری دارد. می گوینـد پادشـاهان  ساسانی  بـرای  
عـبادت و تاج گذاری از تیسفون (پایتخت ساسـانی) بــه ایـن مـکـان می آمـدنـد بــه عـبارتی 
دینی بودن حکومت آنچنان   بود  کـــه پادشـــاهان ساسـانی مـشروعیت خـــود را احتمـاال از 
اهورامزدا می گرفته و به همین  دلیل  این  مکان مـقدس بـه شمار می آمـده. بـرای ادای احتـرام 
بــه آتشکده و معبد آناهیتا، در آن  مـکان با انجام مراسم عبادتی خـاص تـاج گذاری می کردند 
و این نهایـــت و اوج دینی بودن  حکومت ساسانی را می رساند . پیداشدن مهر موبد موبدان در 
این مـــکان، نـشان دهنده آن است که قدرت مـوبـدان زرتــشتی در این مـکان بوده است. امـا 
چـرا این بنا در ایـن مکـان سـاخته شــده اســت ؟ بـی شـک وجـود چشمه های جوشان و صفه 
ساخته شده از رسوبات آن که دید و تسلط مناسبی را بـه مـناظر زیبـا و دلکش اطراف می دهد، از 
مـهم ترین دالیل آن است. دریاچـه ای کــه در آن زمــان حـدود چهار متر پایین تر از اکـنون بوده 
و بناهای قدســی درست در مقابل آن ساخته شده اند. بنابراین بسیار زیباتر از حال، انعکاس آن 
در آب دیده  می شـده است. بـی شـک آب ایـن چـشمه بـرای مـعبـد آنـاهیتا اسـتفاده می شـده 
است. یکـی دیگـر از پرسـتشگاه های ناهید معبد عظیم بیشاپور است. این بنا به صورت  مکعبی  
است  که هریک از اضالع آن  ۱۴ متر  است و از سنگ های حجاری شده به ابعاد مختلف و بـدون 
مالت بـــه صورت دوجداره ســاخته شده است و به ســبک معماری هخامنشی  با  بست  های 
آهنـی به یکدیگر قفل شده و به صورت  یکپارچه  درآمده است. چهار مدخل در سـطوح جـانبی 
ایـــن معبد وجود دارد که بـــلندی هـــر یک ۳٫۷۵ و پهنای آنها  ۱٫۶۰ متر  است. بر روی بدنه 
شـمالی این بنا چهار مجسمه گاو  به صورت دو پشته نصب شده که هم اکنون دو مجـسمه آن 
موجـود است. این مجسمه ها عالوه  بر  جنبه  تـزیینی، سـمبل و نـشانه معبـد اسـت. مطالعـات 
نمایـــشگر آن است که این  نیایشگاه  فاقد سقف مسطح بوده و بـــا آنکـــه بنـای چهـارگوش 
اسـت امـا دارای گنبدی نبوده است. مـعبد  بـیشابور  سمبل  یک پرستشگاه آب است. می تـوان 
آن را جـــایگاه نوازش و بـازی بـــا  آب  دانست؛  یعنی تنها عنصری از عناصر چهارگانه که بـه 
فرشـته آناهیتـا منـسوب اسـت. از طرفـی  سمبل  حیوانی  این رب النوع که به شکل گـاو است، 
در باالی بدنه شـمالی این  مکان  و مقابـل ورودی معبد نصب شده است. از توجه به این ایزد، در 
زمان  ساسانیان  همـین قـدر بـس کـه ایـن ایـزد دودمـان ساسـانی محسوب می شود و در آغاز 
سلسله ساسانی  جد  آنهـا، اردشـیر دوم و شـاپور سرپرسـتی معبـد آناهیتا را عـهده دار بـودند. 
یکی دیگر  از  پرستشگاه  ها مربوط به آناهید بـوده کـه در استخر قـرار داشـته اسـت. از آناهیـد 
مجسمه هایی نیز  موجود بود. در نقش رستم آناهید با توصیف هایی که در «آبان  یـــشت» از  او 
شـده اسـت، تـصویری از او دیده می شـود درحالی که یکی از پادشاهان در برابر آناهید  ایستاده  
و نگـین  شـاهی را از او می گیرد. یکی دیگر از پرستشگاه های ناهید معبد  آنـاهیتا  درواقع استخر 
بوده است کـه مورخـان اسالمی از آن زیاد نام برده اند. سـاسان و بـابک، مـوبد  و روحانی  بزرگ 
و سرپرست همین معبد بـــوده اند. تاج گذاری  نخستین  پادشاه ساسانی اردشیر و آخـرینشـــان 
یزدگـــرد سوم در همین شـــهر و همـــین معبد انجام  گرفته  است و به روایت طبری به  سـال  
۳٤۰ مـــیالدی  در  زمـان  ســلطنت شـاپور بـــزرگ، سرهای شهدای عیسوی  را  در همین معبد 
آویزان کرده بودند. یکی دیگر از پرستشگاه های نـــاهید که  در  ایران از دیرباز بـه جــای مـانـده  
اسـت پرستـشگاه شهربانو در  ری  است که بر فراز کوهی  مشرف  به ری کهن هنوز پابرجاسـت 
و بـانوی شـــهر از فراز کوه شهر را زیر  نظر  پربرکت خود داشته و بـسیاری از  سـقاخانه  هـا  کـه 

در ایـران  باسـتان  ساخته شده اند نیز  یادگاری  سنتی از همین ایزد آب و باروری هستند. نام کامل 
این فرشته اردویسور آناهیتا بوده است. معنای این نام رود توانای  پـــاکیزه  یـا آب هـای نیرومند 
بی آالیش اسـت. به روایت اوسـتا زنـــی اسـت راسـت بـاال و آزادنـژاد و شـریف. او سرچشمه 
زندگی است و به دلیل ارتـــباطی  که  با زندگی دارد، جـنگجویان در  نـبرد ، زنده ماندن و پیروزی 
را از او طلب می کنند. بیشتر ویژگی های ظاهری که در اوستا برای مقدس بـــودن آناهیتـا بیان 
می شود با مجسمه  آناهیتایی که در شهر  فومن  مشاهده می شـــود چنـــدان تفـاوتی ندارد. در 
دوره ساسانی که دین رسمی ایرانیـان زرتـشتی گـری بـود، پادشـاهان ایـن سلسله آیین آناهیتا 
را گرامی داشــتند و او را حامی  و پشتیبان  سلسله شان می دانستند. کتیبـــه های که از روزگاران 
گذشــته بر جای مانده گواه این سخن است؛ مثال سـنگ نـــگاره آناهیتا و نرسی یکی از زیباترین 
نقوش بازمانده از دوره ساسانی است. از توجه  به این ایزد در زمان ساسانیان همین بـــس کـه 
آناهیتـــا ایـزد دودمـان ساســـانی محسوب می شود  و در آغاز سلسله جد آنها، اردشیر دوم و 
شاپور سـرپرســـتی مـعبـد آناهیـــد  را  عهده  دار بودند و در تمام دوره تاریخی این سمبل قوم 

پارسی مـورد احتـرام و سـتایش بـوده است.
الهه عشق در یونان؛ آفرودیت

آفرودیت رب النوع عشــق بوده. درباره تولد او دو روایت وجود داشته. عده ای او را دختر 
زئــوس و Dione و برخی وی را دختر اورانوس (آســمان) می دانند. آفرودیت از کف امواج 
دریا زاده شــد و گمان می رود که نخســتین بار در جزیره قبرس ساکن شــد و به سبب اینکه 
خدای زیبایی بود طبیعتا با بســیاری از خدایان و قهرمانان ارتبــاط برقرار می کرد. مهم ترین 
داستانی که درباره او تعریف می شود این است که از پاریس [اسطوره] خواسته شد که مابین 
ســه خدای زن به داوری برخیــزد و زیباترین آنان را برگزیند و پاریــس از میان آفرودیت، آتنا 
[الهه خرد و جنگاوری و صنایع دســتی] و هرا [بانوی قدرت، حامی زنان و ملکه آسمان ها]، 
آفرودیت را به عنوان زیباترین خدایان برگزید و این به عنوان داوری پاریس معروف و مشــهور 
اســت. آفرودیت عاشقان بسیاری در میان خدایان و افراد زمینی داشت ازجمله معروف ترین 
معشــوقه زمینی او شاید آدونیس باشــد و همچنین با ارس نهانی رابطه عاشقانه داشت و 
به همسر خود هفاســتوس خیانت کرد. نماد آفرودیت کبوتر، گیاه و گل سرخ بود. آفرودیته 
خدای زیبایی و عشق یونانیان است. از خاورمیانه برخاست و در قبرس به عنوان مادر آسمانی 
پرســتش شــد. بدون تردید، در آغاز خدای مادران و مسبب تولید نســل و باروری گیاهان و 
جانوران و انسان ها بود. در جریان پیشرفت تمدن، چون دامنه امنیت بسط یافت و جمعیت 
افزونی گرفت، مردان به جای تکیه بر زایندگی زنان، زیبایی آنان را مورد تأکید قرار دادند. بر اثر 
این تحول، از آن پس آفرودیته به عنوان مظهر زیبایی و لذت مورد پرستش یونانیان قرار گرفت 
و به صورت های گوناگون تجلی کرد: آفرودیته آسمانی (خدای عشق پاک)، آفرودیته زمینی 
(الهه شهوات جنسی) و آفرودیته زیبا (ونوس رومی). در برخی از شهرهای یونانی، نخستین 
روز آوریل را به عنوان عید بزرگ آفرودیته جشن می گرفتند. پراکسیتلس مجسمه بسیار زیبایی 
از او ساخت، به طوری که یونانیان مستغرق جمال او شدند و گناهانش را فراموش کردند. ویل 
دورانت می نویسد: در عصر هومر سه زن خائن [سه زن اسطوره ای] وجود دارد: کلوتایم ِنسترا، 
هلنه و آفرودیته (دورانت، ۱۳۷۸: ۷۱۵). «عصر هومری» دوره ای اســت که در حماسه های 
هومر شاعر و داستان سرای یونانی (قرن ۷ یا ۸ ق.م) وصف شده است. پراکسیتلس هنرمند 
آتنــی در میانه قرن چهــارم ق.م پیکره برهنه ای از آفرودیت شــهر کنیدوس ســاخت. این 
نخســتین بار بود که در یونان پیکره الهه به صورت برهنه ساخته می شد. پراکسیتلس زیبایی 
پروقار و قابل احســاس را به حد کمال رساند. همه جهانیان می دانند که وی به فرونه عشق 
می ورزید و در نتیجه همین عشق بود که زیبایی او را جاویدان ساخت، ولی هیچ کس نمی داند 
که او چه وقت به دنیا آمد و چه وقت رخت از جهان بربســت. در سال ۳۶۰ به کمک فرونه 
مجسمه را ساخت ولی اهالی آن شهر چون آفرودیته را لخت مادرزاد یافتند به شدت ناراحت 

شدند. پراکسیتلس با ساختن آفرودیته دیگری، این بار با لباس، آرامشان کرد.
نتیجه گیری

آناهیتا و آفرودیت هر دو الهه عشــق هســتند. یکی از وجوه مشــترک خدایگان زن ایرانی 
و یونانی نامیرایی آنان اســت و در نوشته های مربوط به اســاطیر هیچ گاه از مرگ آنان سخنی 
گفته نشــده است. زنان اســاطیر ایران و یونان در جوامع خود از جایگاه باالیی برخوردار بودند. 

ایزدبانوان در همه سرزمین ها مظهر بزرگی، جذابیت، خیر و برکت و سایر برتری ها هستند.
الهه ها در یونان خصلت های انســانی دارند، حســادت می کنند، عاشــق می شوند، ازدواج 
می کننــد، کینه جویی می کنند، در کار آدمیان دخالت می کنند، با همدیگر به جنگ برمی خیزند، 
حیله به کار می برند اما الهه های ایران این گونه نیســتند. همچنین در هیچ یک از داســتان های 
اساطیر ایران، خطاکاری ایزدبانوان دیده نمی شود، بلکه تمام زنان دارای صفات برجسته اخالقی 
و مورد احترام بوده اند. آناهیتا در ایران مظهر عشق و پاکی و وارستگی بوده اما آفرودیت با ارس 

رابطه پنهانی و عاشقانه داشت و به همسر خود هفاستوس خیانت کرد.

ایلنا: عبدالمجید ارفعی معتقد است: متأسفانه شــاهد تغییراتی در خوانش الواح هخامنشی 
هســتیم که برخــی از واژه ها را با معنــای واژه ای دیگر عــوض می کنند و شــیوه خوانش نیز 

نشان دهنده ناآشنایی درست با شیوه نگارش ایالمی به خط میخی میان دو رودی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، باستان شناسان در کاوش های سال های ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ مجموعه ای 
بزرگ از هزاران گل نبشته را در دو اتاق از استحکامات تخت جمشید کشف کردند. بخش بزرگی از 
این گل نبشته ها سندهای حسابدارای ایالت پارس از امپراتوری بزرگ هخامنشیان را در سال های 
۱۳ تا ۲۸ پادشــاهی داریوش بزرگ (۵۰۹ تا ۴۹۴ ق. م.) در بر می گیرند. خوانش این گل نبشته ها 
آگاهی ارزشمندی را از آنچه در زمان داریوش در ایالت پارس می گذشت، در اختیار ما می گذارد. 
این اطالعات موضوعاتی از جمله جابه جایی، دریافت، ذخیره ســازی کاالهایی مانند گندم، جو، 
آرد، اشــربه، توت، خرما، بز، گوسفند و... برای مصرف انسان و دام و بذر برای کاشت و پرداخت 
دســتمزد به کارگزاران دولتی از شــاه تا خدمتکاران، کارگران و چهارپایان مستقر در محل یا در 
حال ســفر، پرداخت هزینه های ســفر، نامه ها و گزارش های عملکرد روزانه و ســاالنه را در بر 
می گیرد. این الواح با موافقت دولت وقت ایران برای مطالعه و بررســی به دانشــگاه شــیکاگو 
امانت داده شــد. الواح در ۵۰ صندوق چوبی که شــامل حدود دو هــزار جعبه مقوایی و چند 
پیت نفتی که در تخت جمشــید (پارســه، پرســپولیس) به پارافین مذاب آغشته شده بودند، از 

طریق بوشــهر به آمریکا فرستاده شدند. در قرارداد و موافقت نامه طرفین آمده است که «ایران 
لوح هایی گلی را برای رمزگشــایی و خواندن، به امانت به دانشــگاه شیکاگو که مشغول کاوش 
در تخت جمشید (پارسه، پرسپولیس) بود، می ســپارد و مؤسسه شرقی دانشگاه موظف است 
دو نسخه از مستندات خود را به دولت ایران بدهد». مطالعات گل نبشته ها پس از پارافین زدایی 
از ســال ۱۹۳۷ میــالدی آغاز می شــود. مســئولیت خواندن در مرحله نخســت به اســتادی 
آلمانی- آمریکایی به نام آرنولد پوبل (Poebel) سپرده شد که تخصص او در حوزه زبان سومری 
بود. او سه شــاگرد داشت که از آن جمله می توان به «جورج کامرون» و «ریچارد َهِلک» اشاره 
کرد. این گروه تا زمان آغاز جنگ جهانی حدود ۴۰۰ گل نبشــته را خواندند و متوجه شــدند زبان 
بیشتر این گل نبشته ها ایالمی اســت. در ابتدای کار نمی دانستند که گل نبشته ها به کدام پادشاه 
هخامنشــی تعلق دارند. ابتدا گمان می کردند که به خشایارشــا یا اردشــیر اول مربوط است، تا 
سرانجام به گل نبشته ای متعلق به سال بیست ودوم پادشاهی برخوردند. با توجه به اینکه در آن 
گل نبشــته ماه سیزدهم بود، یعنی سالی کبیسه  و بر  اساس متن های به دست آمده از میان دو رود 
دریافتند که متعلق به داریوش بزرگ اند. پس از مدتی یک گل نبشــته دیگر خوانده شــد که نام 
داریوش به عنوان پادشــاه در آن آمده بود. با آغاز جنگ جهانی دوم گروه از هم پاشیده می شود 
و تنها جورج کامرون در مؤسســه می ماند که بیشتر سرگرم رمزگشایی و خوانش گل نبشته های 

گنجینه های تخت جمشید شد تا سرانجام آنها را در سال ۱۹۴۸ (۱۳۲۷) به چاپ رساند. ریچارد 
هلــک نیز پس از پایان دوره ســربازی به مؤسســه برمی گردد و از آن پس تا روز مرگ ســرگرم 
خوانش و رمزگشایی گل نبشته های بارو بود. در سال ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) کتاب متن های گل نبشته های 
باروی تخت جمشید هلک منتشر شد که دربردارنده متن دوهزارو ۷۸ گل نبشته بود –متن هزارو 
۹۵۶ گل نبشته از خوانش ها و رمزگشایی های خودش و متن ۱۳۱ گل نبشته از خوانش های گروه 

نخستین – و همگان می توانند این کتاب را رایگان از اینترنت نسخه برداری کنند.
هلک در ســال های پایانی زندگانی اش دوهزارو ۵۸۶ تای دیگر را رمزگشــایی می کند. او در 
ســال ۱۹۷۸، ۳۳ متن گزینش شــده را در مجله ای فرانســوی به نام DAFI به چاپ می رساند. 
عبدالمجید ارفعی (پژوهشــگر و متخصص زبان های باســتانی اکدی و ایالمــی) این افتخار را 
داشــت تا شاگرد هلک باشد و تاکنون متن ۶۴۷ گل نبشته از خوانش های او را با ترجمه فارسی 

و انگلیسی منتشر کند. او می گوید: به زودی دیگر خوانش های ایشان را نیز منتشر خواهم کرد.
ارفعی با اشــاره به اینکه این روزها شاهد تغییراتی در خوانش الواح هخامنشی هستیم که 
شــیوه خوانش آنها متفاوت است، گفت: به شــیوه نگارش ایالمی، نگارش زبان به خط میخی 
میان دو رودی از میان حدود ۹۰۰ شــکلی که برای نگارش سومری و اکَّدی استفاده می شد تنها 
۱۳۱ برای بیان هجاها و برخی از واژگان و اندکی بیشــتر در دوره های پیش تر و ۲۴ شــکل برای 

عدد ها و دو شــکل هجا را در کاربردی ویژه برای شناســه شــخص نرینه استفاده می شد. برای 
نمونه می توان گفت هنگام خوانش متن شــماره PF ۱۸۴۵ (شــماره ای کــه ُکد می نامد)، واژه 
َسوور (sawur) را َسووایر (sawuir) می خواند و نیز به هنگام خوانش همین متن، دستور گیرنده را 
دستور دهنده می خواند و دستور دهنده را دستور گیرنده. این اشتباهات در خوانش و ترجمه نشان 
از آن دارد که آشــنایی چندانی با این گل نبشته ها ندارند و تالش های چهل و چند ساله شادروان 
هلک را که پیش روی شــان است سرسری و به نادرســتی برای دیگران بازگو می کنند. در شرح 
همین متن، سوور که در همواره با واژه ِگشتین (GEŠTIN «شراب») به کار برده شده است، چرا 
و چگونه به ســرکه تفسیر می شود. این متخصص زبان های باستانی اکدی و ایالمی در پاسخ به 
این ســؤال که آیا در شــرایط فعلی و با توجه به خوانش هایی که سال ها پیش توسط استادان 
انجام شــده، این نیاز احساس می شــود که دوباره خوانی از روی آن الواح داشته باشیم، گفت: 
من نمی گویم هر آنچه توسط «ریچارد َهِلک» و سایر استادان خوانده شده درست است و دیگر 
نمی شــود روی آن حرفی زد؛ اما معتقد هستم کســی می تواند که سال ها روی این گل نبشته ها 
کار کرده باشد. اگر کسی بدون تجربه چندین ساله بخواهد درصدد بازخوانی برآید و آگاهی الزم 
را هم نداشــته باشد و بخواهد نوعی مطابق میل خود برخی چیزها را تغییر دهد، قطعا کژی و 

نادرستی بسیار خواهد داشت و اعتباری هم در دنیا نخواهد داشت.

خوانش الواح به روش هایی نادرست
او درخصــوص چگونگی در دســت گرفتن و خوانش الواح هخامنشــی نیز گفت: خواندن 
خــط میخی بدون آنکه یک نور از ســمت چپ به لوح بتابد امکان نــدارد. نه من و نه هیچ یک 
از اســتادانم هنگام خواندن یک گل نبشته دستکشی به دســت نمی کردیم و هیچ گاه هم بدون 
داشــتن نوری از سمت چپ، خواه نور خورشید، خواه نور چراغی، گاه با ذره بین و گاه بی ذره بین، 

نمی توانستیم گل نبشته ای را بخوانیم؛ چراکه نیازمند سایه خط ها هستیم.
ارفعی خاطرنشان کرد: شاید ناآگاهی من باشد؛ اما من تاکنون هیچ گزارشی ندیدم که بعد از 
مرگ استادم «ریچارد َهِلک» در ۴۲ سال گذشته کتیبه دیگری از آنچه در مؤسسه شرقی دانشگاه 
شیکاگو است، خوانده شده باشد. فقط یک بار دیدم که سه کتیبه توسط گروهی سه نفره که گفته 

شده از آِن شخصی نام برده نشده است، خوانده شده است.
چرا در بازگرداندن هزاران الواح هخامنشی تعلل می شود؟

او که یکی از کتیبه خوانان ایرانی است و برخی از لوح های گلی تخت جمشید با تالش او 
ترجمه شده ، به ماجراهایی که این روزها در خصوص بازپس گیری الواح هخامنشی در جریان 
اســت، اشــاره کرد و گفت: این الواح تاکنون در چهار مرحله به ایران برگردانده شــده است؛ 
سال ۱۳۲۷ شمســی (۱۷۹ قطعه)، سال ۱۳۳۱ شمسی (۳۷ هزار ُخرده قطعه)، سال ۱۳۸۳ 

شمســی (۳۰۰ قطعه) و سال ۱۳۹۸ شمسی (هزارو ۷۸۳ قطعه) و همچنان حدود ۱۷ هزار 
گل نبشته ســالم و قطعات شکسته از الواح هخامنشی در اختیار مؤسسه شرقی شیکاگو قرار 
دارد. چــرا در ســال ۱۳۹۸ هنگامی که بخش دیگری از الواح بــا موافقت های صورت گرفته 
از مؤسســه شرقی شــیکاگو باز پس فرستاده شد، کسی نپرســید چرا فقط هزارو ۷۸۳ قطعه 
بازگردانده شــد؟ چرا مسئوالن ایرانی نخواســتند همه الواح بازگردد؟ چرا به مؤسسه شرقی 
گفته شــد که خزانه داری تنها برای خروج هــزارو ۷۸۳ لوح مجوز صادر کرده؟ مجوز خروج 
این تعداد لوح توسط خرانه داری آمریکا صادر شده بود یا مسئوالن مؤسسه شرقی درخواست 
خــروج این تعداد لوح را داده بودند؟ خزانه داری آمریکا نمی تواند در مقابل رأی دیوان عالی 
این کشــور ایســتادگی کند و وقتی دیوان عالی رأی به خروج تمام الواح و بازپس دادن آنها به 
ایران داده، پس چرا این همه تعلل از ســوی مســئوالن مؤسسه شرقی و ما صورت می گیرد؟ 
آیا مسئوالن مؤسســه شــرقی، خزانه داری آمریکا را بهانه کرده اند؟ هیچ کس این سؤاالت را 
نپرســید و همه به به و چهچه کردند. آنها با ســربلندی هزارو ۷۸۳ لوح را تحویل دادند و ما 
هم متأســفانه با ســربلندی هزارو ۷۸۳ را تحویل گرفتیم؛ درحالی که باید هر ۱۷ هزار لوح را 
تحویل می گرفتیم. اگر مؤسسه شرقی مستندسازی و عکس برداری را بهانه می کنند –و حاضر 
نشــدند و نیستند تا مستندات انجام شده پس از درگذشت هلک را در اختیار پژوهشگاه میراث 

فرهنگی بگذارند – یا نمی توانستند این کار را در ایران انجام دهند یا شاید هم ما نمی خواستیم 
دل نازکی را به درد آوریم.

خاطراتی از خوانش الواح
ارفعــی در ادامــه با اشــاره به خاطــرات خــود از خوانش الــواح هخامنشــی گفت: در 
خوانش های مــان گهگاه بــه موضوعی برمی خوریم که برایمان جالب اســت. در یکی از الواح 
از دختری یاد شــده که از سیســتان می آمد و جیره سفر او از دختر داریوش هم بیشتر بود. برایم 
ســؤال برانگیز شد که این دختر کیست که جیره سفرش حتی از دختر داریوش هم بیشتر است. 
نمی دانیم این دختر چه مقامی داشــت. در خوانش های مان متوجه شدیم که زنان و مردان در 
دوره داریوش با یکدیگر کار می کردند؛ ولی هرگاه گروهی دارای رئیسی (iršara) باشد، آن رئیس 
همواره یک زن است –به جز یک مرد در شیراز– و دستمزد زنان کارفرما (رئیس) بیشتر از مردان 
بود. به طور مثال اگر مردها سه پیمانه دستمزد ماهانه دریافت می کردند، زن ها پنج پیمانه (هر 
پیمانــه اندکی کمتر از ۱۰ لیتر بود) دســتمزد جیره می گرفتند. ارفعــی اذعان کرد: در یک کتیبه 
آشــکارا عنوان شده است که داریوش شاه دستور داده تا از اموال شخصی خود، صد گوسفند به 
همســرش بدهند و این بدان معناست که شاه از اموال شخصی خود به همسرش می بخشید و 

با اموال کشوری کاری نداشت.

جابه جایی برخی واژه ها در خوانش های جدید الواح هخامنشی

شرق: زن در تاریخ ایران باستان از اهمیت ویژه ای در خانه و اجتماع برخوردار بوده و در دوران اساطیری تمام نمادهای دینی، مذهبی و ستایش ها بر محور زن دور می  زد. تمدن های ایران و یونان از قدیمی ترین تمدن ها در تاریخ بشر هستند. جایگاه زن در هر دو تمدن 
همواره مورد توجه بوده و اساطیر زیادی با خصوصیات و منش های متفاوت در هرکدام از آنها در قالب داستان، افسانه و شعر معرفی شده اند. این اساطیر سرلوحه بسیاری از انسان ها بوده و جامعه شناسان، روان شناسان، فالسفه و... از آنها الگو گرفته اند و بی تردید 
فرهنگ و تمدن جهان امروز مدیون اساطیر است. سیمای زن در اساطیر و زنان اساطیری در تمدن های ایران و یونان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و تأثیر آنها در جوامع بشری  انکارناپذیر است؛ بنابراین بررسی تطبیقی آنها کمک بسیاری در شناسایی وجه تمایز دیدگاه 
ایرانیان و یونانیان عصر باستان می کند. مقایسه اساطیر عشق در ایران و یونان باستان یکی از مواردی است که بسیاری از زوایای پنهان فرهنگی یک ملت را آشکار می کند. در این تحقیق ابتدا به شناسایی اسطوره و چیستی آن پرداخته و سپس اسطوره عشق در ایران 
و یونان را معرفی و تشریح می کنیم و در نهایت به مقایسه آنها و نتیجه گیری خواهیم پرداخت. همه ملل و اقوام جهان مجموعه ای از اساطیر داشته و دارند که مطالعه آن، گذشته از جذابیت داستان ها، نمایانگر سیر تحول اندیشه انسانی و تالش نیاکان ما برای پی بردن 
به اسرار هستی و ناشناخته های عالم است. یکی از دالیل همیشگی پژوهش بر روی اساطیر، اهمیت آن در مطالعات فرهنگی است؛ چراکه اسطوره و فرهنگ هیچ گاه از هم جدا نبوده اند و بیهوده نیست که شادروان دکتر مهرداد بهار، نویسنده و پژوهشگر گفته است: 
«درواقع آنچه امروز فرهنگ می نامیم، در جهان باستان برابر اسطوره و آیین بوده است». بنابراین فرهنگ امروزی بشری، بدون شک وامدار دوران اساطیری است؛ دورانی که اگرچه پایان یافت اما روح آن در ساختار اجتماعی و فرهنگی نهادینه شد. هر زنی قهرمان 
اصلی زندگی خویش است؛ با شناخت سرگذشت زندگی بسیاری از زنان، در درون هریک از آنها ابعاد اسطوره ای می توان یافت. زنان می توانند پیشاهنگان و قهرمانان برتری در حماسه زندگی خویش باشند. برای رسیدن به این اهداف، آنها باید به انتخاب های آگاهانه 
در مورد نحوه زندگی خویش دست یابند. شناخت زنان اساطیری موجب درک زنان از خود و نیز روابطشان با مردان و زنان دیگر، والدین و فرزندان می شود. «این شناخت برای مردان نیز  سودمند است. مردانی که می خواهند درک بهتری از زنان داشته باشند، می توانند 

با استفاده از الگوهای زنان اساطیری به وجود نمونه های مختلف زنان و نیز نحوه انتظارات آنها از خویش پی ببرند. این الگوها همچنین به مردان در درک رفتار متناقض زنان چند شخصیتی یاری می رساند». 

اسطوره عشق 
در ایران و یونان باستان

موزه گردی کودکان و مصائب آن در موزه مادر ایران
ایسنا: موزه گردی کودکان باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا کودک از این گردش تاریخی و 

فرهنگی خسته نشود و با عالقه آن را دنبال کند؟
برای یافتن پاسخ این پرســش با گروهی از کودکان که قرار است با راهنمایی سید احمد 
محیط طباطبایی،  رئیس ایکوم ایران (کمیته ملی موزه ها)،  موزه ملی ایران را ببینند، همراه 
می شویم. به زعم آنها، کودک و نوجوان در حالی  که مخاطب اصلی موزه هاست اما امروزه 
هیچ تمایلی برای موزه گردی ندارد. از طرفی خانواده ها و آموزش و پرورش که نقش بسزایی 
در ایجــاد این عالقه دارند، در این مورد کوتاهی می کننــد. در این میان موزه ها نیز از حضور 
کودکان حمایت نمی کنند و برای حضور این نســل که قرار اســت حافظان میراث تاریخی و 

فرهنگی کشور باشند، امکانات و زیرساخت های الزم را در نظر نمی گیرند.
از ســوی دیگر، موزه های اندکی در حوزه کودک و نوجوان فعال هستند و این فعالیت ها 
به صورت مقطعی و در مناســبت های خاص جان می گیــرد. موزه های اختصاصی کودک 
نیز بیشــتر به مباحث فرهنگــی می پردازند و تاریخ در آنها نقــش کمرنگی دارد، اما همین 
موزه ها توانسته اند پای کودکان و نوجوانان را به موزه ها بکشند. بنابراین باید از این موزه های 

اختصاصی حمایت شود تا بتوانند مؤثرتر عمل کنند.
یکــی از مــواردی کــه در موزه گردی کــودکان نقش خیلــی مهمــی دارد و این روزها 
بــا بی توجهی نقــش کمرنگــی در موزه ها دارد، حضــور راهنمایان تخصصــی کودک در 
موزه هاست؛ راهنمایی که می تواند با تجربه و دانشی که در حوزه کودک دارد، محیط موزه را 

از خشکی و سنگینی به یک محیط سرگرم کننده و آموزنده برای کودکان تبدیل کند.
گزارش ایسنا در ادامه روایت کننده موزه گردی گروهی از کودکان است که یک روز جمعه 

تابستانی را در موزه ملی ایران سپری کردند.
سیداحمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران (کمیته ملی موزه ها)  که سال هاست در 
زمینه کودک فعالیت می کند و کودکان را مخاطب اصلی موزه ها می داند، معتقد است: به 
وسیله موزه ها، میراث فرهنگی را برای نسل آینده حفظ می کنیم و این میراث باید به این نسل 
منتقل شود. بر این اساس هر موزه ای باید بتواند دوستدار کودک باشد و مخاطب کودک خود 

را ترغیب کند و موضوعیت خودش را در اختیار کودک قرار دهد.
او برای گروهی از کودکان حدودا ۹ تا ۱۰ساله بازدید از موزه ایران باستان، بخشی از موزه 

ملی ایران را در نظر گرفته بود، اما قبل از این بازدید ذهن این کودکان را در دو جلســه برای 
موزه گردی آماده کرد. در جلســه نخست درباره گذشــته با این کودکان صحبت کرد؛ اینکه 
گذشته و شناخت آن چه اهمیتی دارد. در این جلسه کودکان خود را معرفی کردند و معنای 
اســم و فامیلی شان را گفتند. همچنین عکس های خانوادگی شان را با خود آورده بودند و از 

شباهت هایشان با پدربزرگ و مادربزرگ هایشان  گفتند.
در بخش دیگری از این کارگاه آموزشــی به بچه ها دو عدد گلدان یکســان داده شد که 
یکی از گلدان ها ریشه داشت و دیگری بدون ریشه بود و از آنها خواسته شد که گیاه های دو 
گلدان را از خاک بیرون بکشــند، گیاه بدون ریشه به راحتی از خاک بیرون آمد و در واقع این 
ریشه استعاره ای از گذشته داشتن بود. محیط طباطبایی با چنین ایده ایی سعی کرد تا در اولین 

جلسه کودکان را با گذر زمان و اهمیت گذشته آشنا کند.
در دومین جلســه کودکان را به تپه چشــمه علی در شــهرری برد تا به آنها نشان دهد 
چگونه تمدن ها شــکل می گیرند و آب چگونه باعث ایجاد تمدن و آبادی می شــود. در این 
گردش تاریخی درباره شکل گیری چشمه علی، زندگی مردم گذشته در این محوطه تاریخی و 

سفال های تاریخی معروف آن به کودکان توضیح داد. بعد از دو جلسه که کودکان آمادگی 
ذهنــی الزم برای موزه گردی پیدا کردند، آنها را به موزه ایران باســتان برد. محیط طباطبایی 
قبــل از ورود به موزه، کــودکان را روی پله های ورودی موزه جمع کرد و با داســتانی کوتاه 
از شــکل گیری اولین موزه، آن را به معبد تشــبیه کرد و از بچه ها خواست همان طور که در 
مســجد و معابد باید ســکوت را رعایت کنند، در موزه هم ساکت باشــند و به محیط موزه 

احترام بگذارند.
هنگام ورود مســئوالن موزه از بچه ها خواســتند که بطری های آبی که همراه داشتند، 
تحویل دهند. با توجه به اینکه کودکان ممکن بود تشــنه شوند و بهانه گیری کنند، اما اجازه 
حمل بطری آب به آنها داده نشد. این در حالی بود که هیچ آب خوری ای نیز در محیط موزه 
ملی ایران نیست. محیط طباطبایی توضیح داد: «برخی کودکان و بزرگساالن زمانی  که اجازه 
داشتند بطری آب به موزه ها ببرند آن را روی ویترین آثار می گذاشتند و همین موضوع باعث 
شده بود که چندباری آب به داخل ویترین نفوذ کند و باعث آسیب به آثار موزه شود. بنابراین 
بهترین راهکار برای جلوگیری از چنین اتفاقی و در مقابل برای رفع تشــنگی بازدیدکنندگان 

قراردادن آب خوری در موزه هاســت». هدف این موزه گــردی بازدید از طبقه دوم موزه ملی 
ایران و موزه ایران باستان بود؛ چراکه سفال های چشمه علی در این طبقه قرار دارد و بچه ها 
آمادگــی ذهنی الزم بــرای دیدن این آثار تاریخی را داشــتند. محیط طباطبایی کودکان را به 
طبقه دوم راهنمایی کرد و در آغاز بازدید، آنها را جلوی نقشه ای از ایران جمع کرد و از آنها 
خواست درباره نقشه هرچه می دانند بگویند و پاسخی که می خواست را از زبان یکی شنید: 

«ایران قومیت های زیادی دارد».
این کارشناس موزه نقشه ایران را به دیگی تشبیه کرد و انسان هایی را که در ایران زندگی 
می کنند، به مخلفات آش. او به بچه ها آموخت که ایران با وجود قومیت های فراوان سرزمین 

همه ماست و همه ما با وجود تفاوت های نژادی، لهجه و گویش هایمان، ایرانی هستیم.
سپس در هر بخش درباره آثار موزه توضیح داد و بعد از توضیحات از بچه ها خواست از 
آثار بازدید کنند. قد بچه ها برای دیدن برخی آثار که در طبقه های باالی ویترین قرار داشتند، 
کوتاه بود و با سعی و تالش می توانستند برخی از آنها را ببینند. این دومین مشکلی بود که از 

بدو ورود، بچه ها با آن روبه رو شدند.

محیط طباطبایــی که در تالش بود همه بچه ها از تمامی آثار دیدن کنند، برخی از آنها را 
که کوتاه تر بودند بغل می کرد تا بتوانند آثار باالدست را ببینند. خیلی از سفال های داخل موزه 
نقاشی شده بودند و برخی از کاســه های سفالی داخلشان هم نقش داشت و تماشای این 
نقوش برای بزرگســاالن هم سخت بود چه برسد به کودکان. در بین چندین اثر که در چنین 
وضعی نمایش داده شده اند تنها باالی یکی از آنها آینه ای قرار داشت که به راحتی می شد 

از آینه، نقش داخل کاسه های سفالی را دید.
در محیط موزه ملی به ویژه در بخش موزه ایران باستان هیچ نشیمنگاهی برای استراحت 
وجود ندارد و کودکان در این بازدید دوساعته گاهی خسته می شدند و ترجیح می دادند روی 

زمین بنشینند تا به توضیحات راهنمایشان گوش دهند.
بچه ها در طول بازدید به ویترین های آثار نزدیک می شدند و گاهی به آن دست می زدند، 
اما با راهنمایی  یاد گرفتند باید پشــت خطوط تعیین شــده بایستند و آثار را تماشا کنند. حتی 
گاهی به یکدیگر هشــدار می دادند که باید پشــت خط بایســتند و نباید خیلی به ویترین ها 
نزدیک شوند. رئیس ایکوم ایران در طول این بازدید تمام تالشش را انجام داد تا کودکان در 

این موزه گردی تجربه ای متفاوت کســب کنند و به موزه و تاریخ عالقه مند شوند، اما به نظر 
می رســید این تالش به تنهایی کافی نبود. در طول بازدید نداشتن امکانات و تمهیدات برای 
کودکان کامال مشــهود بود و همین بی توجهی ها موجب می شد تا بچه ها در بازدیدشان از 

موزه خسته شوند یا بهانه گیری کنند.
طباطبایی به بازدید از طبقه دوم موزه اکتفا کرد و بعد از اســتراحتی کوتاه، بچه ها را در 
ســالن اجتماعات این موزه جمع کرد. انگار حاال نوبت بچه ها بود که بگویند چه چیزهایی 
یــاد گرفتند؛ بنابراین از آنها خواســت با توجه بــه بازدیدی که از موزه و تپه چشــمه علی 
داشــتند، داســتانی از خودشــان به عنوان یکی از اهالی چشمه علی در گذشــته بنویسند. 
برخی از سرنوشــت خود در چشــمه علی داســتان نوشــتند و برخی هم نقاشی کشیدند و 
هر یک داســتان خود را برای بقیه بچه ها روایت کرد و به رســم یادبود جاکلیدی نمادین از 
ســفال های چشمه علی موزه ایران باستان به بچه ها هدیه داده شد. نکته درخور توجه این 
بود که سرنوشت چشمه علی و چیزهایی که از موزه گردی شان آموخته بودند، عنصر اصلی 

داستان ها و نقاشی های بچه ها بود.

یــادداشـت

رباط سنگ بست
بنایی در تالقی شاهراه نیشابور به مرو

سنگ بســت در قدیــم یکی از منازل بســیار مهم راه ابریشــم و محل تالقی 
شــاهراه نیشابور به مرو از یک سو و قهستان، هرات و ترشیز به مشهد و جرجان 

از سوی دیگر بود. 
به عنوان یک منطقه اســتراتژیک آن قدر اهمیت داشت که در عصر غزنویان، 
ارســالن جاذب، ســپهدار توس، در آنجا مقام داشــت و گویا بانی کاروانسرای 
بزرگی از نوع کاخ رباط ها در آن مکان شد که اینک خرابه ها و قطعات آجرهای 

آن در مجاورت آرامگاهش بر جای مانده است.
بعد از تغییر و تحوالت و ویرانی ها و جابه جایی هایی که در سنگ بســت رخ 
داد و به دنبال تهاجم وحشیانه مغول ها که به ویرانی شهرهای نیشابور، توس، 
مرو، ســمرقند و بخارا منجر شد، شاهراه بزرگ شــرق یا راه ابریشم نیز از رونق 
افتاد، اما رویدادهای دیگری موجب شــد کــه از دوران ایلخانی به بعد راه های 
منتهی به مشــهد و به خصوص شاهراه مشهد ـ هرات بیش از پیش رونق گیرد 
و باز سنگ بســت در مسیر راه مشــهد به هرات در امر تجارت، سیاست و زیارت 

ایفاگر نقش شود. 
آن رویدادها عبارت بودند از:

۱- چنگیزخان مشهد را «داراالمان» اعالم کرد و یورش مغول ها به شهر های 
خراسان باعث پناه آوردن آوارگان به مشهد و رونق و گسترش آن شهر شد.

۲- در سال ۶۴۰ ه. ق کمی پس از هجوم مغول ها، هرات ویران شده به عنوان 
نخستین شهر خراسان بازسازی شد.

۳- حرم مطهر امام رضا (ع) ملجأ و مرجع خیل زائران داغ دیده و رنج کشیده 
شهرها و آبادی های تحت ستم مغوالن و ایلخانان شد.

۴- از اوایــل قرن نهم ه. ق در عصر شــاهرخ تیموری شــهر هرات به عنوان 
پایتخت تیموریان برگزیده شد.

این عوامل موجب شد رفت وآمد در آن مسیر افزایش یابد و تأسیسات مرتبط 
با راه نیز ساخته شوند.

یکی از آن تأسیســات «رباط» یا «کاروانسرای سنگ بست» بود که به فاصله 
کمی از سنگ بست کهن در کنار راه ارتباطی مشهد به هرات در اواخر قرن نهم 
ه. ق ساخته شــد. بانی آن کاروانسرا «امیر علیشــیر نوائی» وزیر و ندیم فرزانه 

«سلطان حسین بایقرا» بود. 
این بنا یکی از بزرگ ترین و زیباترین کاروانسراهای خراسان محسوب می شود. 
بر اســاس روایت «عالم آرای عباسی» شاه عباس صفوی در مسیر سفر جنگی 
خود به هرات در این کاروانســرا اقامت کرده اســت. این کاروانسرا که در برخی 
متون «رباط امیر علیشــیر» نامیده شده است، در زمان ناصرالدین شاه قاجار نیز 
به طور اساسی مرمت شده است. رباط سنگ بست بنایی به طول ۶۸ و عرض۶۰ 
متر اســت که با دیواری بلند با ۹ برج اســتوانه ای تجهیز شــده و نمای یک دژ 

نظامی به خود گرفته است.
ورودی بنا از ســمت شــرق و از میانه پیشــخوانی با دو بازوی پیش آمده و 

ایوانی بلند به درون راه می یابد.
 بر دو طرف پیشخوان ورودی درگاهی ها و ایوانچه هایی که به شاه نشین فراز 
ورودی راه داشــته وجود دارد. نقشــه این رباط به گونه ای اجرا شده که بخش 
شــرقی آن به وســعت ۱۴۵۰ مترمربع متشکل از دو ســالن مسقف به موازات 
یکدیگر مال بندها یا طویله ها را تشــکیل داده اند بــه گونه ای که راهرو ورودی 
پس از عبور از هشــتی ها، مالبندها را قطع کرده، از میانه آنها به میانسرا منتهی 
می شــود. بخش غربی بنا مشتمل بر میانســرا در ابعاد ۲۹ در ۲۵ متر است که 
ایوان ها، غرفه ها و حجره ها بر آن اشــراف دارند. بر پخی هر گوشــه صحن یک 
طاق نمــا ایجاد شــده و از میانه آن یک درگاهی بــه درون اطاقی چند ضلعی 
گشــوده شده اســت. این کاروانســرا دو ایوان بزرگ در دو سوی شرق و غرب و 

غرفه ها یا ایوانچه هایی بر گرد حیاط دارد.
ایوان غربی گویا اشرافی تر و خود نیز شاه نشینی داشته است به این معنی که 
در انتهای آن اتاقی چلیپایی یا صلیبی شــکل وجود داشته که از ساختار زیباتری 
برخوردار بوده اســت. وجود محرابی در گوشه جنوب غربی آن اتاق و ساختار 
متفــاوت آن این فرضیــه را تقویت می کند که احتماال آن فضا کاربری مســجد 

داشته است.
مراجعه به آن رباط گویا بســیار زیاد بوده؛ زیرا عالوه بر حجره ها و غرفه های 
متعدد در داخل، غرفه ها و طاق نماهایی در خارج بنا بر دیوارها تعبیه شــده و 
بر قاعده سکوی آنها «اخیه»هایی جهت بستن حیوانات باربر تعبیه شده است.
این رباط در طول زمان توســط کاربران گوناگون مورد اســتفاده نامناسب و 
دخل و تصرفات ویرانگر و غیرکارشناسی قرار گرفته و اکنون در اختیار اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی است. در سال های 
اخیر به همت آن اداره کل مرمت های اضطراری در آن صورت گرفته ولی کافی 

نیست و همچنان بنا آسیب پذیر است.
این رباط چنانچه بر اســاس موازین علمی و فنی مرمت و ساماندهی شود، 
بــه  دلیل برخورداری از فضاهای متنــوع و متعدد، قابلیت تبدیل به یک هتل یا 

اقامتگاه عالی بوم گردی را دارد.
رباط سنگ بســت در تاریخ هفدهم مرداد ســال ۱۳۸۳ به شماره ۱۱۰۴۷ در 

فهرست آثار ملی ثبت شده است.

پژوهشگر باستان شناسی
رجبعلی لباف خانیکی


