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پژوهش
۱۳8

مقدمه و بیان مسئله
با وجود شروع مطالعات تطبیقی تاریخ ادیان ،بین جهان ایرانی با ملل همسایه ،هنوز نکات
زند،اسطورههایمشابهوخدایان


جوددارد.آنچهبیشتربهآشفتگیدامنمی
حلنشدۀبسیاریو

باستانی با کارکردهای همشکل موازی است که مباحث مربوط به تأثیر و تأثرهای فرهنگی را
دشوار میسازد .پژوهشگرانی نستوه نظیر میرچا الیاده تا مهرداد بهار در حوزۀ نفوذ تمدنهای
وگودراینبافتمیتواندمنحصراً


اند.یکیازمواردگفت

ناطقهمجوارشقلمزده
بینالنهرینبرم

به تأثیرات آیین ایشتار در فالت ایران اختصاص یابد .دانسته است که ایشتار پیش از ورود
گذاریهاییاستکهدر


شدهوگواهآننام

هابهایران،ازسویمردمبومیایرانتقدیسمی

آریایی
جایجایاینسرزمینبهایشتاراختصاصدادهشدهاست.ایننامهادرغربوجنوبغربایران

کامالًآشکاراست،اماآنچهمکتوماست،خستوگنگیحداکثریمنابعنوشتاریدرخصوص
هایباستانشناساننیزبه


پرستشایشتاردرتاریختاریکایرانپیشازاسالماست.کندیکاوش
اموایهامبیشتریافزودهاست.بهنظرمیرسدمواردیکهبتوانردپایحضورایشتاررا

اینامرابه
در تاریخ ادیان ایرانی پی گرفت ،ریشهشناسی اماکن جغرافیایی ،کشف بناهای مقدس
شدهدردورۀاسالمیوبهخصوصمناسکپیرامونآندرمعابدباشدکهسیمایحقیقی


استحاله
باستانی این فضاها را روشن کند .متن مذکور با شرایط و محدودیتهایی که در حوزۀ میدان
تحقیقداشتهتالشکردهاستتاویژگیهایمتعددمناسکیبقعۀاستیرراکنارهمگردآوردو

درکنارریشهشناسیناماستیر ،احتمالحضورایشتاررادرقلبخراسانامروزیپررنگکند.از

این حیث ،مقالۀ مذکور اساساً نظریهمحور است .شاید کاوشهای باستانشناسی در آیندهای
النهرینیدرخراسانکمککنند.بااینحال


نامعلومبهاثباتقطعینظریۀحضوراینایزدبانویبین
احتماالًاگرتکههایمناسکپیرامونبقعۀاستیرکنارهمگذاشتهشود،نماییازحضورقطعی
ایشتارارائهکندکهپیشترناشناختهبودهاست .

اهداف پژوهش
هدفایننوشتهبررسیتأثیراتفرهنگیبینالنهرینبرخراسانبزرگومشخصاًنفوذپرستش

ایزدبانوی ایشتار در شرق ایران با تأکید بر روستای استیر در نزدیکی سبزوار امروزی است.
ناموجودداردکهمردمشطبقافسانهای

مکانمقدسیبهنامبقعۀاستیردرروستاییبههمین
حالنشانههاییدر


اند.بااین

براینباورندکهپسرانکمیلبنزیاددرخاکاینزیارتگاهآرمیده
کندکهبهنظرمیرسدحکایتیمتفاوتباپیرنگباورهایباستانیروایت


اینبقعهجلوهمی
کند.پژوهشحاضردرپیپاسخبهاینپرسشهااست :


می
شاخصههاوویژگیهایبقعۀپیراستیرچیست؟ 

 .۱
چهارتباطیمیانبقعهاشپیراستیروالهۀایشتاروجوددارد؟

.2

ازایزدبانویایشتارتابقعۀپیراستیردرخراسانبزرگبارویکردقومنگاری ۱۳۹

 .۳آیا از طریق بررسی مقایسهای مذکور میتوان فرضیۀ تعامالت بیناادیانی تمدنهای
النهرینیباجغرافیایخراسانبزرگراپررنگترآشکارکرد؟


بین

پیشینۀ پژوهش
تحقیقات در حوزۀ نفوذ ایزدبانوی ایشتار در خاک ایران مقاالت مختلفی را دربرمیگیرد؛ برای
نمونهمشخصشدهکهشهریدرمادمرکزیبهنام«بیتایشتار»وجودداشتهاست(دیاکونوف،
)یانامشهرالشتربرگرفتهشدهازنامایشتاراست.مقاالتدیگریبهنامایشتاردر

۳4۳:۱۳45
هاییاشارهکردهاستکهبهآبانباروتأمینآبمنطقۀمربوطبودهواساساًدر

نامگذاریمکان
حصاردامغانقرارداشتهوبهصورتغیرمستقیمنشان

مسیرجادهابریشمازجندق]=گرمک[ 
تاتپه
دادهشدهاستکهنقاطجغرافیاییکمآب،حضورنامایشتار،خدایباروریزنوزمینرابرای

).برخیازنوشتههابه

ساکنانالزامکردهاست(کالکی۳۹-۳2:۱۳88،؛افشارفر۱6-۱۰:۱۳8۹،
پرستشایشتاردرکنارایزدانایرانیدرتمدنعیالماشارهکردهاند(افکنده)۱۹:۱۳۹5،وبعضی

از نویسندگان دیگر با زدن رد مناسک دینی و رقصهای آیینی ،حضور ایشتار را بر نقوش
سفالینههای سیلک و تپۀ موسیان تا حدی اثبات کردهاند (معینی و خسروی.)۳27 :۱۳۹۰ ،

اندوبهعنوانمثال،حضورمعابددرنینوا


تربهاینمسئلهپرداخته
تعدادیدیگرازنوشتههایکلی

را گوشزد کردهاند (خدادادیان .)۱56 :۱۳78 ،وجه مشترک تمام این آثار ،عدم اثبات نهایی
پرستشایشتاروتخمیناحتمالنیرومندتأثیرآیینیایندینباستانیدرایراناستکهبراساس
هایباستانشناساناست.بهعبارتدیگر،زمانیکهنگاهها


شناسیوتاحدیبرطبقیافته

ریشه
وسویپیشازتاریخوخاصۀعصربرنزمتمرکزمیشود،اساساًمطالبیکابژهدرقالب


بهسمت
شود.نوشتههایمذکورتا


ایاثباتیاردنمی

گاهفرضیه
محورتجمیعمیشودوهیچ


مقاالتنظریه
بهامروزبیانگراینامراستکهنظریۀحضوردرایرانپررنگاستودرمقطعیازپیشاتاریخ
پرستیدهمیشدهوبسیاریازخصائصخودرابهآناهیتاوامدادهاست(معینیوخسروی:۱۳۹۰،

هایریزودرشتشکستهدراعصارباستانیمیتوانبهیک


)وازطریققراردادنفکت
۳۳۰-۳۱۹
حالتجربۀبیناالذهانیازطریقچیدمان

تصویرکلیرسیدکهقطعاًجزئیاتآنمبهماست.بااین
یکند؛ اگرچه
گونهای است که با فرضیۀ حضور ایشتار در ایران تطبیق م 
قراین و شواهد به 
کردنینیست.ناگفتهنماندتنهامقالهایکهبهبنایاستیردرزبانفارسیپرداختهومعتبر


اثبات
است،ازعطاانزلیاستکهنشاندادهاستبنایمزبورازقرندهمتاسیزدهمهجری،پایگاه
سلسلۀنوربخشیهبودهاستوتغییرکاربریآنراازخانقاهبهبنایامروزیدرچارچوبگفتمان
شیعی با بررسی نشانههاییتأیید میکند،اما گامیبهعقبترنمیرودو همین برشزمانیرا
گونهایمناسبمیکاود(انزلی .)56-۳5:۱۳۹4،
به 
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۱4۰

مقاالت خارجی در این حوزۀ موضوعی ،اساساً ریشه و مبنای باستانشناسانه دارند و با
اند؛براینمونه،پیناکباحفاریهاییکهدر


ورایشتارپیشرفته
نتایجکاوشهایاماکنحض

منطقۀ ابال۱در سوریه انجام داده است ،براساس تزئینات موجود روی گلدانهای سفالی به
هایمحبوبیتپرستشایشتار،خدایبزرگحامیسوریۀقدیم،اشارهکردهوتفاوتهای


جنبه
ربینالنهرینوفلسطیننشاندادهاست(پیناک:2۰۰۰،
آنرابامؤلفههایهویتیایشتارد 

مؤلفههای
.) ۱28-۱2۱تعدادیازمقاالتابعادمطالعاتبیناادیانیدارند؛برایمثال،مارکویچ  
هویتیایشتارراباافرودیتدریونانمقایسۀتطبیقیکردهاست(مارکویچ)5۹-4۳:۱۹۹6،یا
تویژگیهایکارکردیایشتارمنطقۀنینواباایشتارناحیۀ

ناولینگ پرتر کهبهدرستیبهتفاو
اربلدرمقطعزمانیپادشاهیآشوربانیپالاشارهکردهاست(ناولینگپرتر.)44-4۱:2۰۰4،
تعداد دیگری از نوشتهها نیز به ریشهشناسی کلمۀ ایشتار پرداخته و براساس زبان سامیان
آبیاریمرتبطکردهاند(بارتون .)۳58:۱۹۱۱،

شمالی،ریشۀواژهمذکوررابامفهوم

روششناسی
ترینروشهایپژوهش


نگارییکیازمهم
روشپژوهشمبتنیبررویکردقومنگاریاست .
قوم

دراینپژوهشابتدابازدیدمیدانیازبقعۀپیراستیربهمنظور

مردمشناسی است.
درمطالعات 
مستندنگاری صورت گرفت .سپس اطالعات الزم درخصوص ایزدبانوی ایشتار و ریشهشناسی
ایازطریقمطالعهوفیشبرداریگردآوریشد.مطالعۀمیدانی


صورتکتابخانه

نمادهایویبه
دربقعۀپیراستیربهدوروشانجامگرفتهاست.درروشاولبارویکرد«اتیک»یعنیمشاهدۀ
عینیپژوهشگروتفسیربراساسزبانعلم،ازبقعۀپیراستیرواجزاواشیایموجوددربقعهاز
جملهعروسکهاوگهواره(بانیج)مستندسازیصورتگرفتودرروشدومیعنی«امیک»با

مشاهدۀمشارکتی،تهیۀپرسشنامهومصاحبهبااهالیروستایاستیراطالعاتالزمگردآوری

شد .درنهایت با در کنار هم قراردادن شواهد متنی و قومنگاری به بررسی ارتباط ایزدبانوی
ایشتاروپیراستیرپرداختهشدهاست .

چارچوب نظری
ایشتار2؛ نقطۀ مشترک تعامالت بیناادیانی بینالنهرین با ایران
النهرینحیاتراآفریدۀایزدبانوهایمادرمیدانستند.سرچشمۀهستینزدآنانمؤنث


دربین
بود .خاصیت باروری و زایش مقدس در عصر کشاورزی ،مردم را ترغیب به پرستش این
ایزدبانوان کرد (دورانت .)۳4 :۱۳65 ،یکی از شش الهۀ مهم در بینالنهرین ،ایشتار بود که
1 Ebla
2 Ishtar

ازایزدبانویایشتارتابقعۀپیراستیردرخراسانبزرگبارویکردقومنگاری ۱4۱

پیشترجانشیناینانادرتمدنسومریشدهبود(بهار.)۳2:۱۳87،ایشتار،مادرمادرانوالهۀ

کامرانی و در بابل کهن ،مهمترین ایزد بانو بهشمار میرفت .او ایزدبانوی عشق جنسی و
کنندهبود.گاهیاورابهناماینانامیخواندند(آموزگار.)45:۱۳۹2،


سرچشمۀنیروهایخلق
وجود پرنده روی شانۀ تندیسهای زن ،نماد آسمانی الهۀ ایشتار بهشمار میآمد (دایسون،
 .)۱۰8 :۱۳5۱همو بود که کام عاشقانۀ همۀ آفریدگان را بیدار میکرد .روسپیگری آیینی،
بخشیازدینایشتاربودوهنگامیکهازآسمانبهزمینهبوطمیکرد،بدکارگاندررکابش

بودند.اونخستینتجربۀلذتتنانهرادرمیانخدایانچشیدوبهدیگرانالهامبخشید(ژیران
ومحبوبترینایزدبانودرآشوروبابل

).بااطمینانمیتوانگفتکها

وهمکاران77:۱۳86،
بود(همان.)8۰:
 سمبلاینایزدبانودرآسمان،ستارۀناهید(زهره)وشیرنمادستیزندگیاشدرجنگ
قلمدادمیشد(مجیدزاده) 7۰:۱۳7۰،؛هفتشیریکهبرگردونهایاورادرنبردهامیراندند
(ژیران و همکاران .)76 :۱۳86 ،همچنان که س تارۀ پنج پر (مؤمنی ،)5۱۰ :۱۳8۳ ،نشان
رزمندگینظامیانتابهامروزنمادایشتارمحسوبمیشود.عالوهبرهمۀاینها،اوشهبانوی
جهانزیریننیزبهشمارمی آمد(ژیرانوهمکاران)۱۳86،؛الههایکهمادامکهدرزیرزمین
است،هیچچیزدرزمیننمی روید،هیچتولدیصورتنمی گیرد،قحطیوگرسنگیوتشنگی
همهراتهدیدمی کندوعروجاوازجهانزیرینبهآسماناستکهجهانراشکوفاوبارور
میکند(بیرلین.) 27۰-26۹:۱۳86،ازهمبستریاوباتموزاستکهبرکتباروریبرایزن
و زمین شکل میگیرد (بهار .) ۱84 :۱۳86 ،افسانۀرویش گیاهان اساساً به او مرتبطاست
(خسروی .)774 :۱۳67 ،تمثال های چوبی و فلزی بسیاری از ایزدبانوی ایشتار کشف شده
است(رستمینژادان.)۱۰6-۱۰5:۱۳۹4،اوبهصورتکامالًتمام رخ،معموالًدرحالتیکهپای
خودرابرپشتشیریاپرنده ایدارایسرشیرقرارداده،ایستادهاست.نمادهای آنشامل
روزت  ۱وشیراست(پیتمنواروز.)28:۱۹87،متوناالالخ،2هپات ۳وایشتار-ایشارا 4رابا
جنگ افزار و ویرانی مرتبط میکند (همان .)4۰ :سالحها ،سرپوش ستارهدار و یک حلقه از

نمادهای وی است .اغلب با جنبۀ عاطفی اش مانند ونوس ،ستارۀ صبح و عصر یا بهصورت
هاله ایازستارگاندراطرافشبهنمایشدرآمدهاست(همان.)44:مؤلفههایهویتیایشتار
رامی تواناززبانارشکیگل،خواهرایشتارشنیدکهوقتیمی بینداوبهجهانزیرینسفر
کردهاست،میگوید :
1 Rosette
2 Alalakh
3 Hepat
4 Ishtar-Ishara
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« چهچیزیدلاورابهمنمایلکردهاست؟آیابایدبرایزنانیکههمسرانشانراترک
اند،مویهکنم؟آیابایدبرایدخترانیکهآغوشمعشوقخودراترکگفتهاند،مویهکنم؟


کرده
آیا باید برای کودکانی که زودهنگام میمیرند ،مویه کنم؟» (بیریلین268 :۱۳86 ،؛ الیاده،
،۱۳85ج )45:۳
آنچهازایناسطورهبرمیآیدایناستکهایشتاراساساًحامیزنانوکودکانوبرآورندۀ


ورزیهای
کنندۀمیلفرزندآوریوعشق 


دهیبهزنوزمینوتضمین

آرزوهایباروریوبرکت
آنهااست.احتماالًبازتابافسانه ایاینپشتیبانیعاطفیدرحضورمقابرپسرانکمیلدربنای

استیرمیتوانمشاهدهکردکهدرادامۀانزلی،مقابرمذکوررامتعلقبهشیوخنوربخشیوخلف

معنویائمهبهواسطۀکمیلبنزیادتشخیصدادهاست .

مراکزتأثیراینایزدبانویبین النهرینیدردنیایباستانبسیارمتعددبود.درنزدیکیحلب


سوریه،مجسمهایبهالهۀایشتارتقدیمشدهبود(مایته.)7:۱۳55،درسرزمینفینیقیهنیز

نامعستارتمیپرستیدند(ژیران.)8۰:۱۳86،درنهایتایشتاربهسرعتدرسرتاسر

ایشتاررابا
خاورنزدیکازبین النهرین،کنعان،سوریه،فلسطین،فنیقیهتاعربستانگسترشیافت.نامالهه

عنواناستارظاهروبهویژهدرکنعان


گاتیسودرعربستانبه
درهیراکونپولیسبهعنواناتر-

بهعنو ان ،اشتارت ،اشتورت ،اشتاروت ،و استارات نامیده میشود .درمورد معشوقۀ فانی وی،

نامش گاهی تموز و گاهی آتونیس یا آدونیس است .گاهی حتی نامش به ایشتر-اشتر تغییر
مییافت؛ بنابراین در هر بیبلوس بعلت-گبل (بانو یا معشوقۀ بیبلوس) نامیده شده است .در

عربستاننامدیگرش االتیاالکوزا(بهمعنیبسیارقدرتمند)بودهاست.درشهرکارتاژ،کلنی
فینیقینامویتانیت،ودراتروریا،تورانشایدبهمعنی«بانویمن»باشد.دریونانناماین
الههآفرودیتبودکهقطعاًیکنامغیریونانیاست.سرانجامدرروم،الهۀونوس(الههعشق،
نامیدهمیشدهاست(مارکویچ .)45:۱۹۹6،

جذابیتولطف)
شخصیت،فعالیت ها ،دامنۀنفوذوتکاملالهۀبزرگایشتار،موضوعبسیاریازمطالعات


۱
تاریخ ادیانی است :خدای اصلی زن در معابد بینالنهرین هموست (ویلکه و صیدل ۱۹76 ،؛
طورگستردهپرستشمیشدوبهویژهدرهزارۀدومقبلاز

گرونیبرگ.)2۱۹۹7،درحالیکهبه
میالد محبوب هوریان بود .با افزایش قدرت آشوریان ،ایشتار در نینوا بهطور فزایندهای الهۀ
ایالتیشدکهازنزدیکباخدایآشوردرارتباطبود.تقریباًهرگونهتمثالآشوریاناززنکامالً
عنوانتجلیایشتاربهشمارآید(ردی)۳۳48 :2۰۰5،؛که بهشکلهای

برهنهممکناست به
ایبالدارباچنگالهایپرندهکهتاجشاخدارخدایانراپوشیدهاستوعصاو


مختلفمانندالهه
1Wilcke and Seidl, 1976
2Groneberg, 1997
3 Reade, 2005: 348
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اند،رویسنگهاحکاکیشده


ایدردستداردودوجغددرطرفینویرااحاطهکرده

حلقه
است(برت()۳8:2۰۰7،تصویر .)۱

تصویر  .1پالک برنزی که الهۀ ایشتار را ایستاده روی دو شیر نشان میدهد
منبع :کلون6 :2005 ،؛ تندیس 1

هایچندیدراینبارهوجود


درایرانباستان،پرستشایزدبانویایشتارچگونهبود؟آگاهی

دارد.باتوجهبهکتیبه هایآشوری،شهریبهنامبیتایشتاردرغربایرانیامادمرکزیوجود

).مفرغهایمعبدسرخدمدرکوهدشتلرستاننیزنشانی

داشتهاست(دیاکونوف۳4۳:۱۳45،
از کاهنهای به بیننده میدهد که شاخۀ نخلی در دست دارد .دانسته است که نخل اساساً
سمبلی برای الهۀ ایشتار است (مورتگات .)۳۰۱ :۱۳77 ،در نقطهای دیگر از این ایالت و در
ایاشکفتگلگل،نشانیازهنرآشوریداردکهوجود


قشبرجستۀصخره
دامنههایکبیرکوه،ن

ستارۀ ایشتار ،آشنایی مردم منطقه را با این ایزدبانو نشان میدهد (مؤمنی5۱۰ :۱۳8۳ ،؛
مظاهری .)66:۱۳85،
کشفپیکره هایکوچکیازایزدبانواناقوامبومیدرمناطقتلباکون،تپگیان،گئویتپه،

تپۀسیلکو کوهدشت(گویری)۱۰۱8:۱۳7۰،دلیلمستندیاستبراینکهایزدبانواننقشی
مهمپیشازورودخدایانآریاییوظهورپدرساالریدراینسرزمینداشتند.درحفاریهای

هایکوچکشکستهایازایشتارکشفشدهاست(نگهبان.)662:۱۳7۳،


تپهنیز،مجسمه

هفت
تمثالهای چوبی و فلزی از ایشتار بهدست آمده است

در حفاریهای کردستان نیز 
(رستمینژادان.)۱۰6-۱۰5:۱۳۹4،مهمترازآندرجنوبشرقشوشودرمحوطۀباستانی

ده نو به نظر می رسد معبد ایزدبانوی ایشتار قرار داشته است (افکنده .)24 :۱۳۹5 ،منطقۀ
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جندقدرجنوبدشتکویرودرشمالشهرستانخوروبیابانکدرشهرستانناییناستان
اصفهانسهمحلهداشت.نامیکیازاینمحلههاصحرابودکهبناییبهنامگنبدایشتارداشت.

دراینمنطقهآبانبارهایفراوانیموجودبود(کالکی.)۳6:۱۳88،ناصرافشارفربراینباور

استکهمردمتپهحصاردامغان،خدایایشتاررامیپرستیدند(افشارفر.)۱۳:۱۳8۹،مجیدزاده

نیزحضورایزدبانوانراباتوجهبهتندیسهایالهۀبرهنهدرشمالشرقایرانودرفرهنگ

جیحونتأییدمیکند(مجیدزاده.)5۹:۱۳7۰،درکنارهمۀاینشواهدپررنگ،باستانیپاریزی

هاوابنیههایموسومبهدختر،همانبناهایمنسوببهناهیدوایشتار


براینباوراستکهقلعه
هایاینقلعهدخترهاو

).درنوشتهایاختصاصاًبهویژگی

است(باستانیپاریزی2۰۳:۱۳68،
پراکندگیجغرافیاییشاناشارهشدهاست(مدرسیوسیفی .)245-224:۱۳۹۱،

نشانههاییکهروایتشدحکایتازاینداردکهباورهایکافرکیشانهباظهوراسالمدرذهن

نمود؛چنانکهجالل


هاییازاینباورهاگهگاهدرادبیاترخمی

ایرانیانفراموشنشدوبارقه
هایهزارویکشبنشانههایایشتارراردیابیکردهاست(ستاری)5۰:۱۳4۹،یا


ستاریدرقصه
الدینمحمدبلخیآنجاکهازچاهبابلشعرمیسراید،بهمظهرآسمانیوصفات


موالناجالل
ایشتاراشارههایدقیقیدارد(مولوی،۱۳5۰،ج)2465-247۰:2وبهمحققتاریخیادآوری

ایبهدورۀدیگردچاراستحالهوتحولمیشوند،


کندکهبسیاریازباورهایباستانیازدوره

می
اما هیچگاه نمیمیرند .مورخ بزرگ حوزۀ تاریخ ادیان ،میرچا الیاده نیز نقش تأثیرات
النهرینیرادرخراسانبزرگ،مقدمبرهمۀادیانمیداند(الیاده)7۳۱:۱۳87،وبهارنیز


بین
هاییتوضیحمیدهد(بهار.)۱۳۰:۱۳87،اودرجایی


اینتأثیررابرایرانوهندبانمونهمثال
برای نمونه مینویسد :ایشتار همانقدر که در تمدن سومر و بابل و فینیقیه و آسیای صغیر
رخنه کرده بود ،به همین میزان یا کمتر در هزارۀ سوم پیش از میالد در سرزمین فرارود
(ماوراءالنهر)ودرتمدنآنونفوذکردهوموردستایشبود(بهار.)468:۱۳86،بهارحتیتلفیق
نهایمحلیدرخراسان
آناهیتاوایشتارراقطعیمیداندوبراینباوراستکهبسیاریازآیی 

بزرگ تا منطقۀ سند نیز ریشه در رسوم بینالنهرینی دارد (بهار،427 ،۳4۱ ،۱48 :۱۳86 ،
کندکهآناهیتاتحتتأثیرایشتاربهوجودآمده


)؛برایمثالنقلمی
468؛ساندرز۱2۹:۱۳85،
و تمام هویت خود را مدیون او است و چهرۀ مهمی در اوستا و ذهنیت آریایی ندارد (بهار،
 .) ۹7 :۱۳86همچنین آشکار است که پیش از این ،ایزدبانوی کهن سومری اینانا و احتماالً
ایشتاردرشهرنیساازایاالتفرارودموردپرستشوروسپیگریآیینیدراینسرزمینهنوز
زندهبودهاست(همان.)۱۰۳:دراینمقطعزمانی،غربشاهنشاهیاشکانی،عمیقاًمتأثراز
هایسامیبودوشاهداینمدعا،مجسمههایچاقوسالمزنانبودکهنشانسالمتو


آیین
نمادایشتاروبهفراوانیدرآسیایمرکزیکشفشدهاست(بهار .)27۰:۱۳86،
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شناسانهدرحوزههایمعماریوادبیات،ایزدبانوی


حالبایددیدبااینشواهدآشکارباستان
بینالنهرینی ایشتارتوانستجایپاییدرخراسانبزرگبازکند.آیازیارتگاههاییدرخراسان

وجوددارندکهچهرۀاینایزدبانویپیشااسالمیراازپسگردوغبارتاریخبهیادآورد؟بهنظر
رسدبقعۀدورافتادهایدرحومۀبیهققدیماستکهبه«پیراستیر»شهرتیافتهاستو


می
هایهویتیمنحصربهفردوباستانیاین


هایغیراسالمیدربطنخوددارد.شاخصه
احتماالًرگه
پیر که شباهتی در ساختمان بنا و مناسک پیرامونش با بقاع دیگر در ایران ندارد ،میتواند
محققرابهمقایسۀتطبیقیبینالهۀایشتاروپیراستیرترغیبورازیسربهمهررابرمالکند
تا راهگشای تعامالت بیناادیانی باشد .دستنخوردگی مناسک آیینی در این بقعه جالبتوجه
استوباآیینباستانیپرستشایشتارپهلومیزند .


میدان تحقیق :بقعۀ استیر
بقعۀپیراستیردرپانزدهکیلومتریجادۀامروزیسبزواربهشااهرودودرروساتایاساتیرواقاع

شدهاست(تصویر()2بیهقی)۹6:۱۳8۳،وبهلحاظسوقالجیشیدرگذشتهاهمیاتبسایاری
داشتهاستکاهازحضاورکاروانسارایشااهعباسایدربیساتکیلاومتریاشدردورۀاساالمی
مشخصمیشود(انزلی.)4۹:۱۳۹4،وجهتسمیۀاینروستاناماینبناایکهاناساتکاهدر
نامهایپیشااسالمیدرحاوزۀبیهاققادیمو
کنارمهرکدۀمهرآوهوآتشکدۀآذربرزینمهر،شناس 

درمسیرجادۀکهنابریشمدارد.قسمت هایاصالیبنااازخشاتخااماساتوحجامعناصار
گونهحفاریوگمانهزنایباساتانشناساانهای


رسد.متأسفانههیچ
خشتیبسیارعظیمبهنظرمی
دراینبناانجامنشدهاست .

تصویر  .2تصویر هوایی از روستای استیر و شهر سبزوار
منبعGoogle Map :
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بنایآرامگاهچهارگوشهوطولهرضلعآن5/6متراست.درچهارجانبآن،چهاردرگااه
وجودداردکهدودرگاهشمالیوجنوبی،عمقبیشترودریبهخارجدارندودرچهاردیوارآن
«هشتاتاقکوچک»ساختهاند(قراخانیبهار)44:۱۳6۳،ورویبقعهگنبدیبااارتفااع۱5/5
مترهست.همچنیندودرورودیداردکهدراصلیدرضلعجنوبیبازمیشودوابعاادداخلای

).بااینحالآنچهدربازدیدانزلیازبقعهدرساال

بنا6/6۰در6/6۰است(.خادمیان۳۳:۱۳8۰،
۱۳۹2خورشیدیباقیماندهبود،عمالًبناییمتروکونیمهمخروبهبود(انزلی .)۳8:۱۳۹4،
 پایگاهرسمیجامعامامزادگانوبقاعمتبرکهایاراناساالمیدرابتادایتوضایحایانبناا
می نویسدکهبهاعتقادعوام،ششنفرازعلمایاوالدکمیلبنزیاددراینجامادفوناناد۱وباه
نشانۀتأییدوسمبلموجودیتاینفرزندانهمسهصندوقکهنۀچوبیدروساطبقعاهنهااده
شدهاستکهاحتماالًکارکردباستانیمراقبتیالهاهایشاتارراازکودکااننشاانمایدهادکاه
هایدیگرمناسکیمعنامییابد.طیتحقیقیکهعطااانزلای


بازتولیدشدهاستودرکنارمؤلفه
انجامدادهاست،اسامیاوالدکمیلبنزیادبهاینشرحاست:شیخعلای،شایخحسان،شایخ
محمدرضا،شیخکمال،شیخمؤمنوحاجیمؤمن.اودرایننوشتهاسامیمذکوررابهدرساتی
متعلقبهفرقۀنوربخشیهخواندهاستکهسرسلسلۀزنجیرۀمعناویشاانباهکمیالبانزیااد
میرسدوباتأکیدبسیاراشارهمیکندکهدرقرن۱۳قنامایاندراویاشباهکربالیایتغییار
یافتوخانقاهاستیرکهطبقگفتۀبزرگانش،وارثانمعنویکمیلبنزیادبودند،شاکلوفارم
مقابرامامزادهایگرفاتکاهوجاودنداشات(انزلای.)۳8-۳6:۱۳۹4،شاگفتانگیازاساتکاه
کارکردهاوشباهتهایدینیاینایزدبانویباستانیدرحمایتازکودکانچگوناهباهخانقااهو
درنهایت دربنایامروزی،بازتولیدشدهوپوستانداختهاست؛اگرچهتعییندقیقتاریختغییار
هاامکانپذیرنیست .


کاربری
بااین حال در زمان معاصر ،مردم بومی منطقه ،این بقعه را مسجد میخوانند ،اما سبک
 
2
هیچوجهتشابهیبامساجداسالمیندارد .دربیرونبنایبقعه،سنگقبریبر
ساختمانآنبه 

دیوارنصبشدهاستکهنامسلطانحسینبنخواجۀجمالیبیککوسیاییبهچشممیخورد

عنوانخانقاهصوفیهاستفادهمیشده


توانددرپیوندبازمانیباشدکهازبنایمذکوربه
کهمی
است؛بادرنظرگرفتنایننکته کهدربقایایمعماریضلعغربی بقعه،حوضیبهنامحوض
.عالوهبرهمۀاینها،ظاهراًاینبقعهمحلدفنپیرِدرویشعلینیز

خانقاهموجودبودهاست
بودهاست(محمدی.)۳2:۱۳82،استحالۀبنادرطولتاریخازمعبدایشتارتاخانقاهصوفیانو
درنهایت مسجد جالب توجه است .انزلی همچنین از طریق اشاره به سندی که در مجموعۀ
1 http://www.emamzadegan.ir/emamzadehbank/show-11527
2 http://parishan46.blogfa.com/post/5
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آرشیو دانشگاه تهران به شمارۀ  468۹موجود است ،حضور نوربخشیه را در خانقاه استیر
(سلسلۀسدیریۀسبزواریه)درقرنیازدهمتاسیزدهمهجریاثباتکردهاست(انزلی:۱۳۹4،
.) ۳8عالوهبرآن،درقصصخاقانینیزبهتأسیسچنینخانقاهیاشارهشدهاست(قلیشاملو،
 .)۱۹4-۱۹۳:۱۳7۱

تصویر  .3نمایی از بقعۀ پیر استیر



کند،گزارههاوپارامترهایی


درمقابلاینموادتاریخیمعاصرکهذهنمورخرامنحرفمی

تواندحضورمعبدایشتاربینالنهرینیوگفتماناخالقی-دینیپیراموناین


وجودداردکهمی
ایزدبانویبرکتدهیزنانناباروررادراطرافنیشابورکهنونزدیکیبیهقبرکنارۀکویرقوت

هایهویتیباایزدبانویایشتارراباتوجهبهنشانههاآشکارکند .


بخشدوهمسانیاینمؤلفه

یافتههای پژوهش
اینپژوهشاساساًحضوراشیاومناسکپیرامونبقعۀپیراستیررادرشباهتانکارناپذیرشبا
مناسکایشتاردربینالنهرینبرجستهکردهاستکهتقریباًدرهیچبنایمذهبیدیگریمانند

شناسیکلمۀاستیر،اتاقهاییجهتهمخوابگی


آندرایرانوجودنداردوپارامترهاییازریشه
هاویاری گرفتنازاستیر=ایشتار،نذورخاصمانندعروسکوبانیجراازسویزائرانو


زوج
کهچیدمانشانبدوندستخوردگیوتحریفازاعصارمیانه

موارددیگرراآشکارکردهاست
برنزتابهامروزدرکنارهم،حضورایشتاررابرکنارۀجادهابریشمبهمحققانیادآوریمیکند

کهبهاینشرحاست :
 .1ریشهشناسی استیر؛ استاربد
توانددرشناساییمکانهایجغرافیاییروستاهای

احتماالًهیچاثریبهاندازۀتاریخبیهقینمی
ناحیۀبیهقبه ویژهروستایاستیردراعصارمیانۀاسالمیمحققرایاریکند.کتابمذکوررا

ابوالحسنعلیبنابی القاسمزیدبنمحمدبنالحسینالبیهقیدرعصرسلجوقیواحتماالًدر
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پژوهش
۱48

سال544قنوشتهاستکهنویسندهدرآنمدعیاستکهکتابیجامعدرمعرفیانساباهل
هاوجغرافیایمنطقهوروستاهایآنتألیفکردهاست(ابنفندق.)2۱:۱۳6۱،


بیهق،خاندان
نامهای باستانی روستاها از قبیل بیتالنار ،خسروجرد ،بالشآباد ،مغیثه ،ساسانکاریز ،سدیر

هاباافسانههاگرهخوردهاست،حکایت


)کهپیشینۀپیدایشآن
(همان)۳8:ومِهر(همان۳۹:
ازتاریخیکهندرخودداردووجودادیانمختلفرادراینبافتتأییدمیکند.نویسندۀاثردر

جاییبهریشۀپهلویبعضیازکلماتمانندمذدراینبقاعواماکناشارهکردهاستکهمعنای
بیتالنار» نام
آن زمین پاک و خوش است (همان .)۳7 :بیهقی همچنین از نامهای عجیب « 
میبردیابه«درختزرتشت»درمنطقۀفریومداشارهمیکند(همان 272:و.)28۳بهرغم

طبقهبندینسبتاًدقیقازربع هایمختلفیکهنویسندهدرسبزوارازروستاهاانجامدادهاست،

خوردوبهجایآننام استاربذ درمتننوشتهوجودداردکه

نامروستایاستیربهچشمنمی
یکیازکلیدهایورودبهرازداستانپیراستیراست.ظاهراًاینمنطقهدرربعمنطقۀپشاکوه
قرارداشتهاستکهروستاهایکمیدرآنبودهاند(همان.)۳۹:اینناحیهدرجنوبوجنوب

غربسبزواردرمنطقۀکویرلوتقرارداشتهاست(خادمیان)۳2:۱۳8۰،کههمینامروزهم
به لحاظ نقشه ،استیر امروزی با آن منطبق است؛ بنابراین در یک نتیجهگیری اولیه میتوان

دریافتکهکلمۀاستیر،نامیساختگیبودکهتاقرنششمهجریقمریبرهیچروستاییدر
اطرافسبزوارگذاشتهنشدهونامواقعیاشاستاربذبودهاست .

درلغتنامهدهخدابهمعنایخداوندوصاحباستوپسوندیاستکهبهآخراسم

«بد»
ملحق میشود .در اوستا پئی تی یا پتی به معنی مولی و صاحب بهکار میرفته است مانند
آذربد.درفرهنگفارسیمعینهمبهمعنای«خداوندوسپهبدوصاحبسرورِبزرگ»معنا
شدهاستوریشۀآنراازپسوندپهلویپَتمیدانند.ظاهراًبااینپسوند،کلماتبسیاریدر
فرهنگ باستانی ساخته میشده است مانند سپهبد ،کهبد ،موبد ،هیربد و روانبد به معنای
خداوندروحوروان.نکتۀقابلتوجهدیگراینکهدربیناماکنباستانیروستاهایبیهقکهدر
خورد،عنوانتحتالفظیاستاربد،


چشممی
آنآتشکدۀآذربرزینمهرومعبدمیتراییمهرآوهبه

بهعنواننخستیننشانهدرذهنمحققمهرشده
بزرگایشتار ،
نامپیشااسالمیخداوندایشتاریا 
وآتشکدۀآذربرزین مهردرناحیهبیهق،مثلثمشهورترینخدایانستودهشدهدرتاریخادیان

ایرانراتکمیلمیکند .

 .2جنسیت پیر و زائران
اهیتزواراینبقعهرابنابرآثارسفرنامهنویسانزنانودخترانتشکیلمیدادند؛زنانیکهاز

م
سترونی و نازایی در رنج بودند و برای رسیدن به آرزوهایشان ،نذر پیر استیر میکردند .نذرها

ازایزدبانویایشتارتابقعۀپیراستیردرخراسانبزرگبارویکردقومنگاری ۱4۹

نیافتنیزنانهشانبودند.


شدکهسمبلرؤیاهایدست
معموالًشاملعروسکیاگهوارۀکوچکیمی
حالپرسشیکهدرذهنشکلمیگیردایناستکهچطورشخصیتمقدسبقعهکهبهپیر

شهرتداشتوجنسشمذکربود،نقشالهگانکهنبارورکنندهرابرعهدهگرفتهاست.بهاین
پرسشنمیتوانپاسخقطعیدادکهدقیقاًدرچهزمانیوچگونهاینالهۀباستانیباجایگزینی
پیراستیربهفراموشیسپردهشدهاستوعهدمادرساالریغیرآریاییراپشتسرگذاشتهوبه
خدایانمذکر،گویومیدانراواگذارکرده،اماواضحاستکهمیتوانبهاینواقعیتتکیهکرد
که کارکرد و سیمای پیر استیر ،اساساً هویت زنانه دارد و نقش و کارکرد ایزدبانوی باستانی
بارورکنندۀزنوزمینرابهیغمابردهاست.تااینجابدونتکیهبههیچمنبعیروشناستکه
بایدعنصریزنانهداشتهباشدکهدرپیوندعمیقباخواستهایزایشو


نیرویقدسیبقعهمی
تولد است و مراجعان ،زنان و دختران هستند و تمام آداب مربوط به بقعه و وجود اتاقهای
همخوابگیبرایفرزندآوریدرارتباطمستقیمباآرزوهایزنانهطراحیشدهاست .
 .3عروسک
گزارشهاییکه در قالبوبالگنویسیازسفرنامهنویسان معاصر در اینترنتمنتشرشدهاست،

تنها دستاویز محققان پیش از ازبینرفتن بسیاری از نشانههای موجود در بقعه استیر بهشمار
هاییهستندکهدرتلیازخاکمدفونشدهاندو


هایجالب،عروسک

ازایننشانه
میآیند.یکی 

مانندالهگان کوچکی هستندکهبهاستیرهدیهشدهاند تاآرزوهایفرزندآوریشان عملیواز
هامحافظتشود.اکثراینعروسکهاساختۀدستزنانوازجنسچوبوپارچههستند؛در


آن
ایدرکنجدیواربقعهجاخوشکردهاندومعموالًآنهارا


اندودرونگهواره
قنداقیپیچیدهش 
ده
۱
درگوشۀشمالشرقیبناآویزانمیکنندتاحاجتشانرواشود .حضورعروسکهاعالوهبرآنکه

تنهاییمیتواندیادآورپیکرۀ


نمادآرزوهایزنانهاست،معناییسمبلیکوزبانیرمزیداردوبه
کنندۀالوهیتاستواینزنجیرهمیتواندتاآفرینش


یایزدبانوهایباستانیباشدکهمجسم
گِل
انسانازگِلدرمتوندینیبهعقببرودوحضورروحخدایانرادرپیکرههایگلینشاندهد .
زوجهادربنایاستیربعدازگذراندنشبیدریکیازحجرههاایپیراماونیبناا،عروساکی
کوچکازدیواربقعهآویزانمیکردند.درپسایناتاقهایتاریکونمور،قصههاییپرازروزنۀ
امیدنهفتهاست؛«مادرانیکهسالیانسالاستبادستهایعاشاقخاودعروساکیازجانس
پیچانندتادرونگهوارهایدرکنجدیواراینبقعه

پارچهوچوبمیسازندوآنرادرقنداقیمی
2
دادنکودکیواقعیدرگهوارهایواقعیراتجربهکنند ».


شکندتاشایدروزیلذتتاب
جاخو
1. http://www.asrarnameh.com/sabzevar/20391
2. http://m4taghi.blogfa.com/post/120
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پژوهش
۱5۰

 .4گهواره؛ بانیج

1

گاهمحققانامروزیاند،گواهیمیدهندکهعالوهبر


هایاینترنتیکهتنهاتکیه
همینوبالگ
گهوارههایینیزبهاوتقدیمشدهکهدرزبانمحلیبهبانیجمشهور

نذرعروسکبرایاستیر ،

هاروایتمیکنندکهدرداخلبناوگوشهشمالشرقیآنبیشازپنجاه


است.اینگزارش
هاعجیببهنظرنمیرسداگرتمام


گهوارهازجنسپارچهآویزانشدهاست.نوعوجنسنذری
هارازیریکچترگردآوریم.داخلهرکدامازبانیجها،دوعروسکیکیمذکرویکیمؤنث


گزاره
قرارگرفتهکهنمادیازهمبستریدرحضوراستیر(ایشتار)است(تصویر.)4خادمبقعهبانام
کند:جوانانیکهمدتیازازدواجشانگذشتهاستوصاحبفرزندنشدهاند

محمدشیخنقلمی
باتقدیمونذراینگهوارهبهاستیر(ایشتار)بهمراددلشانمیرسند؛نذرهاییکهبرخالفبقاع

دیگر ،جنس و بویی زنانه دارد و احتماالً به ایزدبانویی باستانی هدیه شدهاند تا دشواریهای
زناشوییراحلکندوحمایتاستیررابرانگیزانند.همینانتساببقعهبهاوالدوفرزندانکمیل
می تواند خاطرۀ مشترک باستانی حمایت از کودکان و بینوایان را نمایش دهد که از

مسئولیتهایاصلیایزدبانویبقعهبودهاست .



تصویر  .4گهوارههای (بانیج) آویزانشده با عروسکهای درون آن در بقعۀ پیر استیر



1Banij

ازایزدبانویایشتارتابقعۀپیراستیردرخراسانبزرگبارویکردقومنگاری ۱5۱

 .5اتاقکها؛ همبستری در بقعۀ استیر
شد،نمادلذتهای


دهیزنوزمینشمردهمی

ایشتاربههماناندازهکهسمبلباروریوبرکت
گریهای آیینی نمود مییافت.
تنانه بود؛ لذاتی منتج به آفرینش و باروری که در روسپی 
روسپیگری در بینالنهرین باستان وجود داشت (بلک و گرین .)۱5۱ :۱۹۹8 ،روسپیها به

هایکمابیشمذهبیبودند.بهنظرمیرسد


هایمختلفیاززنان،مشغولفعالیت

همراهگروه
هایآیینی،الههگاهخودرابهعنوان


هاتصویرشدهاست.درترانه
ایشتار،الهۀمحافظروس 
پی
یک روسپی معرفی میکند و از معبد وی در مقام استعاره به میخانه یاد میشود .احتماالً
هایدیگرزنان(مانندمامایییاپرستاری)سازماندهیوبه


روسپیگریتاحدودیمانندفعالیت
عبدادارهمی شدهاست.اینجنبهازشخصیتایشتاربسیارمهماست.

نوعیازطریقسازمانم
اوالهۀعشقورفتارجنسیاست،امابهویژهبارابطۀجنسیخارجازازدواجمرتبطاستوبه

روشیکههنوزبهطورکاملدربارۀآنپژوهشنشدهاست(همان .)۱۰۹:

مهرهایاوایلهزارۀدومپیشازمیالدوپیکرکهایگلیمعموالًیکزنکامالًبرهنهاز


نمایجلورابهتصویرمیکشند.غالباًویبهعنواننمایندۀیکمجسمۀآیینیروییکپایه

پوشد،امابهنظرمیرسدویگاهی


قرارگرفتهاست.پیکرههرگزکالهشاخدارالوهیترانمی
موضوعپرستشاست.بیانشدهاستکهویایشتار(اینانا)درجنبۀالهۀعشقجنسی،یاطبق
).اشیایبیشماریازبینالنهریناعماز

نظریۀدیگر،الهۀساالرانمایشمیدهند(همان۱44:

پیش از تاریخ تا دورۀ آشور میانه ،صحنههایی از روابط جنسی را به تصویر میکشند که به
ویژهازدواجمقدستفسیرشدهاند

درستیانادرستبهعنوانبازنماییازرابطۀجنسیآیینی 
،به

).مجسمههایسربیدورۀآشورمیانه،آمیزشجنسیرابهتصویرمیکشند.مرد

(همان۱5۱:
ایستاده است و زن همیشه روی یک سازۀ بزرگ قرار گرفته است که معموالً بهعنوان یک
یینیرانمایشمیدهند.

شود.اینپیکرکهابهاحتمالزیادمقاربتجنسیآ


محرابتفسیرمی
اگرچهقطعاًازدواجمقدسنیستکهاینشاملیکتختخوابونهیکمحراباست.درعوض،
نوعیبافرقۀایشتار(اینانا)بهعنوانالهۀعشقجنسیوروسپیگریدرارتباط

آنهااحتماالًبه

هستند و درواقع در معبد ایشتار در آشور یافت شده است .از همان ساختمان ،مدلهایی از
اندام های جنسی مردانه و زنانه از جمله آلت جنسی مردانه از جنس سنگ و گل بهصورت

واقعگرایانه که دارای سوراخ است (برای آویزانکردن یا اتصال به مجسمههای چوبی) و

مدلهای اندام های جنسی زنان به شکل لوزی و مثلث از جنس گل پخته یافت شده است

).بهنظرمی رسدنمایشرابطۀجنسیازجلوبامرددرباال،بههنرتصویریدورۀ

(همان۱52:
جزیکمورددرهنردورۀاکدیان)محدودمیشود.نوعمشخصیازتختخواب


سلسلۀقدیم(به
هایدیگریغیرازعاشقانوگاهیضیافتهابیانگرایناستکه


باپاهایحیوانات،حضورچهره
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پژوهش
۱52

یکآیینقطعی-شایدازدواجمقدس-ونهآمیزشخصوصیباشد.دراوایلهزارۀدومقبلاز
میالد ،پالکهای گلی پختهشدۀ متعدد ،صحنهای از مقاربت جنسی را با زنان از پشت،
شدهاست،نشانمیدهند(همان .)۱5۱:

کهزنخم


درحالی
باایشتاربهاندازۀوجوداتاقکهای

کدامازگزارههایمربوطبهارتباطاستیر 

احتماالًهیچ
صورتدایرهپیرامونبقعهنمیتواندحضورایشتاررادربقعه،بهنحوی


مخصوصهمبستری،به
شدند،نذراستیرمیکردندوبعدازدعا


پررنگنشاندهد.زنانومردانیکهصاحبفرزندنمی
اند،همبسترمیشدندوشب


تخریبشده
ونیایشدراتاقهایبقعهکهاکنونتقریباًبهتمامی 

۱
را به صبح میرساندند  .فلسفۀ وجودی این اتاقها دقیقاً خواست معجزۀ باروری از استیر
(ایشتار)وتوسلبهاوبود(انزلی.)۳5:۱۳۹4،همبستریزنانومرداندرکنارمعبدمقدس
استیر ،معنایی دینی و مؤمنانه پیدا میکرد؛ حال آنکه در هیچ مقبره و بنای دینی در عصر
اسالمی ،مانند آن شکل نگرفت و بهوجود نیامد .امتناع تأسیس طرح حضور چنین اندیشۀ
کافرکیشانه ایبهایجاداینفرضیهازسویمحققانمعاصرمانندمحمدیمنجرشدکهاحتماالً

هابهمنظورریاضتمرتاضانیاراهباننصرانیبناشدهاست (محمدی.)۳2:۱۳82،
ایناتاقک 

الدولهبهوامگرفتهشدهاستکهاتاقکهارامحلیبرایمراقبۀ

احتماالًایننگاهخاصازصنیع
راهبانفرضکردهاست(صنیعالدوله،بیتا،ج.)226-22۳:2اینمؤلفۀهویتینیزعالوهبر

ریشۀ مشترک لغت ایشتار و استاربد ،نذرهای زنانۀ عروسک و گهواره به استیر منتقل شد.
آوریالوهیکهدردنیایباستانبهیمنوجودایزدبانوانانجاممیگرفت،حالدروجود


حیات
استیرمستحیلشدهوبهمیراثرسیدهبود .

نتیجهگیری
هایمختلفتمدنیبهویژهباورهایدینیبرغربوشرقجهان


النهریندرحوزه

سرزمینبین
ذاشت.یکیازایناثرگذاریهامربوطبهپرستشخدایبود؛ایزدبانوی

باستانتأثیرعمیقیگ
برکتدهی زن و زمین که از یونان تا مرزهای چین طبق مدارک باستانشناسی با نامهای

گوناگونازآفرودیتتااستاردرعصرکشاورزیتقدیسشد.مقاالتبسیاریحضوراینایزدبانو
هابهاینمنطقهگواهیدادهاند،اما


ایرانپیشازورودآریایی
راازجنوبتاشمالغربفالت
آیا امکان حضور پررنگ او در خراسان بزرگ وجود داشت؟ دادههای جغرافیای تاریخی و
دهندۀآناستکهبقعهایبهنامپیراستیردرنزدیکیسبزوار


شناسیدرایننوشتهنشان

ریشه
استواینرامیتوانازکنارهمقراردادنقطعاتاین

امروزیهستکهمشخصاًهمانبابل
معماآشکارکرد.کارکردپیراستیرکهشناسنامۀمبهمیدرراستاریباروریزنانداردوبهاو
1 http://www.m4taghi.blogfa.com/post/120

ازایزدبانویایشتارتابقعۀپیراستیردرخراسانبزرگبارویکردقومنگاری ۱5۳

عروسکوبانیجهدیهمی شودوهمچنینریشۀکلمۀاستیروجلوۀکودکانکمیلبنزیاددر

انگیزاتاقکهایهمبستریزناننابارورنشان

ذهنمردممحلیومهمترازهمهوجودشگ 
فت

دهدپیراستیرباتوجهبهگزارههایموجود،همانایزدبانویبابلیاستکهدراینخاک،جا


می
خوشکردهوتادورۀمعاصربهحیاتخوددرقالباسالمیادامهدادهومستحیلشدهاست .
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