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زنان عیار و زنان آمازون، جنگجویان میترایی
Iشهال نصرت

ترجمه علیرضا ایران نژاد

اگرچه هرودوت، پدر تاریخ یا مورخ دوران باستان با تعصبي مردانه، 
تاریخي نگاشته است که مردان در آن به شکار و زنان به  بچه داری و 
فرزندآوري مشغول بوده اند، اما وجود زنان جنگاور آمازون و زنان عیار 
در میدان جنگ که از فنون جنگي بهره مي جستند، دلیلي تاریخی 
از برابری زن و مرد در برابر تصوري نادرست است که نابرابری زن و 
مرد را امري طبیعی می داند. از آنجایی که نابرابری جنسیتی محصول 
نهادي اجتماعی مبتنی بر یک سیستم طبقاتی و مالکیت خصوصی 
است، این مقاله به تشریح مفهوم زنان جنگاور آمازون و زنان عیار در 
ادبیات اسطوره ای و یا افسانه ای جوامع نوعاً پدرتبار می پردازد و از بقای 
یک دیدگاه اسطوره ایـ  مذهبی ایرانی آشکار می کند که این تفکر از 
آیین میترا الهه مادر )ایزد بانو( قبل از اصالحات مذهبی دین زرتشت، 

نشات گرفته است.
مقدمه

حفاری های چند سال پیش باستان شناسان در جنوب اورال، در 
مرز بین روسیه و قزاقستان، به کشف گورهاي زنان آمازون انجامید. 
واقعیتي  به  افسانه  از  یوناني،  این جنگجویان اساطیر  ترتیب،  بدین 

.CUERIA دکترای ادبیات تطبیقی و مطالعات فارسی و ایرانی )دانشگاه استراسبورگ(، پژوهشگر و مسئول آموزش زبان فارسی در .I

Amazonomachie, 2ème moitié du IV° s. ap. J.-C., Turquie, Daphné 
(faubourg d’Antioche sur l’Oronte, actuelle Antakya), fragment de 
mosaïque de pavement, marbre et calcaire.
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زنان  با  آمازون  زنان  لبدینسکی1،  یاروسالو  گفته  طبق  شدند.  تبدیل  ملموس 
جنگجوی عشایر ایرانی تبار که تاریخ آنها را با عنوان سکاها، سارومات ها، سرمت ها و 
آالن ها در اروپا و با عنوان ساس ها و ماساژت ها در آسیا می شناسد، مشابهت دارند؛ 
و زنان جنگاور این اقوام هستند که از دوران باستان با آمازون های اسطوره ای مرتبط 
بوده اند و در نهایت هم با آنها شناخته شده اند )Lebedynsky, 2009a : 7(. به 
گفته هرودوت، سکاها، آمازون ها را آیورپاتا2 مي نامیدند، نامی که یونانیان آن را از 
آندروکتان ها3 )جنگجویانی که مردان را می کشند( به زبان خود برگرداندند، زیرا 
آیور )aior( نزد سکاها، به معنای مرد و پاتا )pata( به معنای کشتن است و یونانیان 
این زنان جنگجو را از کرانه هاي ترمودون4 مي راندند5. با این حال، در تمام زبان های 
ایرانی، ریشه واژه آمازون، از ترکیب کلمات ama و zan، به معنای »زن قدرتمند« 

.)Lebedynsky ,2009 a :12( تشکیل شده است
در فالت ایران، این زنان عیار هستند که برخی جنبه های زنان آمازون را تداعی 
می کنند. این قهرمانان استثنایی که تمرین عیاری یا شهسواری ایرانی می کردند، 
برای اولین بار در داستان ایراني سمک عیار مربوط به سده ششم هجری ظاهر شدند. 
زمان داستان به دوره اشکانیان، که خود را برادران یکجانشین سکاهای چادرنشین 
می دانستند، برمي گردد. مسلک عیاري که از جامعه فئودالي اشکانیان نشأت گرفته و 
با آیین میترایي تغذیه شده بود، تنها سازمان مخفي اي بوده که در آن زنان مشارکتي 

فعال داشته اند.
موضوع زنان آمازون، به عنوان یک مبحث مورد توجه در ادبیات یونان، از قرن 
پنجم قبل از میالد پیشرفت ادبی و هنری قابل مالحظه اي را به واسطه ي ارتباط با 
اسطوره های مهم دیگر شاهد بوده است. در مجموعه ماجراهای هراکلس )هرکول(، 
قهرمان، هیپولیت6 ملکه آمازون ها را در ساحل ترمودون مالقات مي کند. هیپولیت 
بقدری شیفته ی هرکول می شود که می خواهد کمربندش را به او بدهد. اما هرا، 
)Héra( دشمن هرکول، خود را به شکل آمازون در مي آورد و ادعا می کند که وي 
می خواهد ملکه را برباید. آمازون های خشمگین، به هرکول که ملکه را به قتل رسانده 
و با کمربند وي قصد مراجعت دارد، حمله می کنند. در روایتي دیگر، هرکول خواهر 
هیپولیت را مي رباید و کمربند ملکه را به عنوان باج خواهي طلب مي کند. و یا، این 
تزه )Thésée( است که هیپولیت را به اسارت مي گیرد و کمربند خود را به هرکول 
واگذار مي کند و او نیز در مقابل آنتیوپ )Antiope(، جنگجوي آمازون را به او 

.)Lebedynsky ,2009 a :21( تسلیم می کند

1. Iaroslav Lebedynsky

2. Aiorpata

3. Androctones

4. Thermodon

5. Philippe-Ernest Legrand, Paris, Belles Lettres, 1945.

6. Hippolytè

بر اساس روایتي شاعرانه تر از این افسانه، آمازون ها دختران 
آرس )Arès( هستند و کمربند هیپولیت از جانب خدایان اعطا 
شده است. حال آنکه، حالت کمربند در دور کمر، پهلوها و گره ای 
که آن را می بندد، تصاویری از تسلط جنسیتی را تداعي می کند که 
همواره حاکي از پیوندي است بین یک مقام الهي، سیاسی یا معنوي 
با فردي که آن را مي بندد و یا کسی که آن را با خود حمل مي کند 
)Roux, 1995 :196(. بنابراین کمربند هیپولیت، نماد قدرت، 

پاکدامني و بکارت است.
مراسم مربوط به آیین ابتدایی عیاري، بسان تمام آیین های 
دیگر که به »نقطه تالقي و همساني ساختار سرنوشت انسان و 
سرنوشت یک خدا« مربوط می شود )کولیانو، 1984: 79(، به ما 
این آگاهي را مي دهد که پیرو آیین، در نتیجه آموزش و تالش هاي 
 )Chad( َشد  نام  به  مقدس  کمربند  دریافت  به  موفق  متعدد، 
مي شده است؛ به طوري که در هنگام مراسم آییني، راهنمای 
معنوی اش آن را با سه گره به دور کمر وي مي بسته است. بدین 
ترتیب این فرد به کسوت سرباز میترا درمي آمد. این کمربند از یک 
سو شبیه به ُکستي )Kosti( کمربند مخصوص مزدیسنان یا همان 
 )Zonnâr( پیروان دین زرتشت، و از سوی دیگر شبیه به زنار
بوده، که در واقع طنابي است با سه گره که کشیش مسیحی با 

خود حمل و مفهوم تثلیث را القا می کرده است.
به  باید  هیپولیتی،  کمربند  نمادین  ارزش های  درک  برای 
الوهیت آرس )پسر زئوس و هرا در اساطیر یونانی( بازگردیم که 
در واقع چهره ای است سکایی از الهه مادر خورشید. سکاها اقوامی 
ایرانی بودند که مادها، پارسیان و اقوام باختر در آسیای مرکزی  
از آنها پدید آمدند. در روي استوانه ها و تخته چوب هاي  زیادي 
که مراسم آغازین آیین میترا را نشان می دهند، اغلب یک راهبه 
یا مادر خوانده تعمیدي، کمربند اجباري که kosti یا ceste نامیده 
مي شود را به پیروان آگاه به رموز مي سپارد )زن یا مرد(. در روي 
برخی از استوانه ها، زن پیرو آیین دیده مي شود که از پایین تا 
میان تنه برهنه است و یک شال تادارِ عریض را به صورت مورب بر 
باالتنه دارد، به طوری که نیمی از باالتنه پنهان و نیمه دیگر آشکار 
است: »نوع پوشش و درجه نظامي سربازي که این زن به حضور 
مي پذیرد، به طور ناخوآگاه ما را به یاد شخصیت های زنانه مرموزي 
مي اندازد که سرزمین بومی آنها آسیای غربی است و یونانیان 
از آنها نام مي برند، در حالي که عادت های  نام آمازون ها  تحت 
جنگی، ارزش و پاکدامني آنها توسط هومر و بسیاری از شاعران 
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.)Lajard, 1867 : 154( »و اساطیر باستانی ستوده شده است
آرس، همچون میترا که آیین اش در یک غار طبیعی گرامي 
داشته مي شد، تنها ایزد کوچ نشینان بود که از معبدهایي به شکل 
توده هاي چوب که در باالي »دشنه پارسي« شکل گرفته بود، 
 )Alains( و در میان آالن ها )Histoires, IV: 62( بهره مي برد
)یکی از اقوام ایرانی تبار شمالی عهد باستان(، آیین آرس، که بر 
نماد شمشیر متمرکز بود، به سکاها شباهت داشت )کوزنسف، 

.)103 :1997
در واقع این مقاله قصد دارد بر مبناي همین فرضیه، موقعیت 
اجتماعی و احساسی یک زن جنگجو را در بافت اسطوره ای، مذهبی 
و تاریخی به منظور تبیین چگونگي ظهور نامتعارف زن آمازون یا زن 

عیار در یک فرهنگ پدرساالرانه مورد مطالعه قرار دهد.
تأملي در جنسيت و عملکرد آيين ميترا

آیین میترا، که از قرن چهاردهم قبل از میالد در شرق و تا 
قرن پنجم میالدی در غرب بروز و ظهور داشته است1، نخستین 
آیین مذهبی اقوام هند و اروپایی محسوب می شود. اما برخالف 
نظریه هاي مفروض که میترا یا آرس را به عنوان خدای خورشید 
هند-ایرانی در نظر می گیرند، این الوهیت به دالیل مختلف، مي تواند 
الهه-مادر خورشید اقوام ایرانی، به خصوص ماساژت ها )قوم ایراني 
برآمده از شرق تا قفقاز که بعدها با آالن ها آمیخته می شود(، ساس ها 
Tomy-( تومیریس .)Christol, 2008 :332 )و سرمتي ها باشد 

ris(، ملکه آمازون ها که در کرانه هاي ترمودون اقامت داشت، به 
گفته هرودوت، ماساژت )و از نظر استرابون، از ساس ها(  بوده و به 
»خورشید، فرمانرواي ماساژت ها« سوگند می خورد که کوروش، 
 .)Histoires, I: 212( نماید  با خون سیراب  را  مادها  پادشاه 
باید یادآوري کنیم که اشکانیان به میترا سوگند مي خوردند که 
به پیمان و قراردادهایشان پایبند باشند و در داستان های دوره 
اشکانی مانند سمک عیار و ویس و رامین، شخصیت هاي داستان 
نیز به میترا اعالم وفاداري می کنند و به »روشنایي، آتش و مهر 
)میترا( سوگند یاد مي کنند« تا هرگز خیانت نکنند. ایرانیان از 
دیرباز خورشید را عمیقاً محترم مي شمردند و حتی امروزه نیز 

امپراتوری  فروپاشی  و  میالد(  از  قبل  سال   336( اسکندر  حمله  از  پس   .1
هخامنشی، میتراییسم با یک رنگ و لعاب و یک قالب جدید، در سرتاسر حوضه 
مدیترانه گسترش می یابد. در واقع صحبت از »یک الهیات و ایدئولوژی است که 
از یک جریان مذهبی بسیار قدرتمند و جذاب برای تعمیق نفوذ خود در بیش 
از دو قرن در محیط هاي مختلف جامعه روم، کرانه هاي فرات تا برتانی ساحلي 

.(Turcan, 2000 : 9) »تغذیه شده  است

Mas- )»مردم گاهی اوقات به شعاع خورشید و یا به تیغه آفتاب سوگند می خورند« 
.)sé, 1938 : 171

باري، هرودوت که هم عصر هخامنشي ها بوده، زرتشت و اهورا مزدا را نادیده 
اورانیا  آفرودیت  با  را  او  و  می کند  صحبت  میترا  از  گذرا  طور  به  اما  مي گیرد، 
)Aphrodite Ourania( )ونوس اساطیر رومی( همسان مي داند: »آشوري ها، 
این الهه را میلیتاMylitta( 2(، اعراب، آلیالت3 و پارسیان وي را میترا می نامند 
)Histoires, I, 131(. طبق گفته ژئو ویدانگرن4، هرودوت احتماالً میترا را با آناهیتا، 
 .)Widengren, 1968 : 144( که همانند آرتمیس یوناني است، اشتباه گرفته است
اما توجه هرودوت بر جنسیت میترا نمی تواند خطا یا اشتباه با آناهیتا باشد. عنصر 
مرتبط با آناهیتا آب است، در حالی که میترا با خورشید و آتش همسانی دارد. 
از سوی دیگر، در داستان ها و ترانه هاي محلي ایران، همانند ترانه های فولکلوریک 
اسالوها و سلت ها، خورشید به زن نسبت داده شده است. الزم به یادآوري است که 
به اعتقاد اعراب باستان، حتی در روایت اسالمی آنها، جهان آسماني تحت سلطه نظام 

  .)Cumont, 1913 : 39( ،2. داوطلب گرویدن به آیین میتراییسم، با رتبه اي تحت عنوان میلیت

3. یکی از سه خدای عرب پیش از اسالم که در قرآن ذکر شده است: »به من بگویید آیا الت و عزی و 
این سومي، منات دختران خدا هستند؟«

آلیات الهه باروری، بت طایفه بنی تقیف و قبرش در طائف در جاده یمن واقع شده بود. عزای، الهه محافظ 
قبیله مادري پیامبر، قریش بود. قبرش در نخیال در مسیر جاده شرقي به سمت بحرین و خلیج فارس 
قرار داشت. و منات، خدای سرنوشت و شادی که قبرش در قدید واقع شده بود. نفوذ وي از مدینه تا 

.(Chebel, 1995 : 33-34,   258) دمشق سایه افکنده بود

4. Geo Widengren

 Relief  mithriaque à double face, IIe - IIIe siècle après J.-C., Rome; Marbre,
cm.; Musée du Louvre, Don de Cumont- 16 : .cm. ; Pr 67 : .cm. ; l 58 : .H
(3441 n° usuel Ma) 1911 N° d'entrée MND ,1939 ,Offenbach
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مردانه است، یعنی قمر )ماه( و قاعده زمینی »تحت تأثیر اصل زنانه و وابسته به الهه 
.)Chelhod, 1964 : 94( »شمس است

 Widengren, 1968 :( مادها مربوط می شود  به  میترا  نام  صورت ظاهري 
134(. منابع کالسیک در رابطه با دین مادها، که سکاها و هخامنشیان وارثان آنها 
هستند، بر این نکته داللت دارند که مادها میترا را به عنوان باگا )بَغ( به معني 
»بخشنده آسمان نوراني که هر روز گنج های خود را مي گستراند« تکریم می کردند. 
 Darmesteter,( این همان کلمه رایج خداوند در زبان هاي اسالوي و روسي است
320 ,63 : 1877(. در کتیبه های اردشیر سوم در تخت جمشید، از میترا با صفت 
باگا یاد شده است. پادشاهان اشکانی، اغلب با عنوان »میترادات« به معناي »داده 
شده توسط میترا« نامیده می شوند، و کوروش بزرگ نیز توسط یک چوپان ماد به نام 

.)Histoires, I: 110( پرورش می یابد )Mitradatès( میتراداتس
یافته هاي باستان شناسی درباره دین مادها و ساکنان بین النهرین، نشان می دهد 
که بین ده تا پانزده هزار سال قبل از دوران ما، این افراد تصور می کردند که حیات 
از الهه سرچشمه مي گیرد، و جهان، برخالف آنچه که مصریان مي پنداشتند، »تا 
حد زیادي ادراکي بوده است تا ایجادي«، و زندگي نیز از زنان نشأت گرفته است، 
نه از مردان. تعداد پیکره های کوچک و عریان الهه که در مناطق باستان شناسي 
الهه  این  مدعاست.  این  بر  روشن  گواهي  است،  بین النهرین کشف شده  و  ایران 
می بایست خدایی فرودست، که همزمان پسر و همسرش بوده، در اختیار داشته باشد 

.)Ghirshman, 1976 : 40-41(
بر اساس روایتي از اسطوره آفرینش ایراني، میترا گاو نخستین را به منظور 
پوشاندن زمین از سبزه )سومین کارکرد در سیستم سه گانه جوامع هند و اروپایی( 
قربانی می کند. بر روي نقوش برجسته از هنرمندان یوناني و رومی، میترا بر گاو نر زانو 
زده و از روي اکراه او را با دشنه قرباني می کند. این اکراه او از مأموریت بی رحمانه اش، 
است  خدایان«  بزرگ ترین  زنان،  »فرمانرواي   )Ishtar( ایشتر  الهه  اکراه  یادآور 
باید تموز )خداي  از جهان مردگان،  براي رهایي  )Bottéro, 1998 : 282( که 
بهار و حاصلخیزي آشوریان( را بنا به میل خواهرش، الهه مرگ، قرباني کند. تموز 
)Tammuz( جانشین ایشتر (Ishtar) در جهان زیرین می شود، اما برای اطمینان 

از باروری زمین و باروری زنان، یک روز در اوایل بهار به جهان زندگان برمي گردد.
به نظر می رسد که سنت ایرانی، تموز را در شخصیت خواجه پیروز )حاجي 
فیروز( که در آستانه عید نوروز )اعتدال بهاري( با صورت سیاه شده که نماد بازگشت 
او از جهان مردگان است، متبلور می کند. در واقع، همه »اعیاد بهاري« در ابتدا یک 
مراسم سوگواری بوده  که به واسطه آن مرگ خداي نباتات را تداعي مي کرده اند، 
اما در عین حال جشن شادی هم بوده است؛ چرا که خداوند دوباره به دنیا مي آید 

.)Christensen, 1934 : 141(
نقوش برجسته به دست آمده از متیرا، او را در شکل و شمایل یک مرد جوان با 
زیبایي زنانه معرفی می کنند، به خصوص در دوراني که مردان سبیل و ریش را بلند 

نگه مي داشتند. موهای فرفری پر پشت که در باالي پیشانی قرار 
گرفته، مانند هاله اي آن را احاطه کرده است. در حالی که هنرمند 
یوناني-رومي هیچ نگرانی برای برهنگی مجسمه و نقاشي خدایان 
خود ندارد، میترا کاله فریژی )phrygien(، باالپوش، شنل مواج 
و شلواري به رسم مادها بر تن دارد. اما برخي از نقوش برجسته 
موجود در موزه Giustiniani الوهیت را در قالب یک زن بدون 
پیراهن و گاه بالدار )شکل و حالت بال ها به گونه اي شگفت انگیز 
شنل مواج میترا را تداعي مي کند( در یک غار بین دو شخصیت 
مذکر )Cautés و Cautopatés(، که به شیوه شرقي لباس پوشیده 
و کالهي فیریژی بر سر دارد، در حالي که گاوي را قرباني مي کند، 
نشان مي دهند. در گودِی درون یک تکه یاقوت بنفش، الهه حک 
شده بدون بال است. سر او مشعشع و موهایش اشعه خورشید را 
تداعي مي کند. در هنگام کشتن گاو، او مثل متیرا سرش را باال 
 Lajard, 1837-1849 :( گرفته و چشمانش به آسمان خیره اند
بر روی یک سکه دوره کوشاني، تصویر »میتراي   .)176-179
 Duchesne-Guillemin,( است  شده  کنده کاري  مونث«، 

.)1962 : 240
do- )بازنمایي لباس آمازون ها به دو نوع شرقی و دوریان 

rien( تقسیم می شود. لباس های آنها در نوع شرقی کاماًل به الهه 
میترا شباهت دارد، به ویژه لباس آمازونی که در رویارویي با یک 
شیردال یا گریفین است )مانند یک تاج طالی سکایی کنده کاري 
شده که در کراسنودار1 کشف شده است(. اما در نوع دوریاني، 
جنگجوي زن لباسی یونانی ای پوشیده است که تمام بدنش را 

.)Lebedynsky , 2009a : 16-18( پوشش نمی دهد
افزون بر این، شباهت غیر قابل انکار میترا به ماریان، یکی 
از نمادهای جمهوری فرانسه، و تشابه زیاد به زنی با کاله فریژی، 
در واقع حاکی از ماندگاري ارزش های گرانبهاي میترائیسم است، 

یعنی آزادی، برابری، برادری.
در وداها )کهن ترین کتاب آریایي ها( میترا نام یکی از ده آتش 
آسماني و همچنین نام یکی از آپساراها2 است )فرشتگان مؤنث آب( 
 Razi, 1371 :( 3هستند )Gandharva( که همسران گاندارواها

1. Krasnodar

2. Apsara

با باالتنه ای به شکل مرد و  3. همانند سانتورهای یونانی موجوداتی هستند 
پایین تنه ای به شکل اسب، و در حماسه ارتباطی تنگاتنگ با اسب و ارابه دارند. 
آنها همانند سانتورها می خواره اند و نوشیدنی مقدس سوما و دیگر نوشیدنی های 
سکرآور را می نوشند، زن ها و پسر ها را می ربایند و نیز بسیار زن باره اند. تمایل 
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و جهنم(  بهشت  )خداي   )Varuna( وارونا  این،  بر  عالوه   .)4-5
همسر ترسناک میترا است. وي هنگامي که »عدالت را با سختی 
انعطاف ناپذیری اجرا مي کند، میتراي مهربان، به شیوه اي انساني تر، 
حریف را با ترفندهای قانوني خلع سالح مي کند و به هر یک از 
آنها جایگاهي درخور به عنوان سهم مشروعشان از لطف و مجازات 
می بخشد« )Blais, 1984 : 49(. سپس میترا از روز تا شب یا از این 
جهان تا جهان دیگر، به مقابله با وارونا برمي خیزد. اما در یک تک 
سروده )Rig-Véda 3, 59( چنین می خوانیم: »میترا، آسمان و 
زمین را ثابت نگه داشته است؛ او خیرخواه، حکیم و فرمانرواست؛ او به 
Dar- )طوایف و نژادها با چشمی مي نگرد که هرگز برهم نمي آید« 

mesteter, 1877 : 63(، و همان طور که جیمز دامستتر اشاره 
می کند، میترا در پایان دوره ودایی، خدای خورشید می شود. عالوه بر 
این، نام میترا همواره در فرهنگ هند و ایراني، نامي زنانه بوده است.

میترا- اهورا در اوستا یک قالب و ساختار کهن است که میترا 
را با اهورایی که هنوز اهورا مزداي دوران تاریخي نیست، پیوند 
مي دهد، اما وارونا را تداعی می کند: »من از میترا اهورا که در 
بلندی هاي زوال ناپذیر و جاودانه قرار دارد، طلب یاري مي کنم« 
)Yašt 10, 113. Yasna 1, 34 et 2, 44(. این قاعده، به گفته 
 Eliade, 1964 :( میرچا الیاده یادآور میتراـ  وارونای ودایی است
72(. با این حال، یشت 10 اوستا، میترا  را به عنوان »پروردگار 
بدبختی  و  اقلیم جهان« می نامد که پخش کننده شادی  هفت 
است: »چه کسی را قدرت بسیار دهم؟ چه کسی را بیماری و 
را بدهم«  اینها  قادرم همه  بدبختی دهم؟ من که  مرگ، بال و 
)Hovelacque, 1880 :189(. همان گونه که امده گاسکه1 بیان 
می کند، »او دیر زماني است که میتراي سه گانه، خدای بهشت، 
خداي زمین و خداي مرگ است«، اما تأثیرات خارجی مترصد بود 
تا عمیقاً »این دین بسیار آسان و ناب، و به خصوص چهره خدایي 

.)Gasquet, 1898 : 20( »داشتن آن را تغییر دهد
در واقع، یشت 13، بند 95 اوستا با تأکید بر عبارت »از این 
پس«، نشان می دهد که زرتشت، الهه مادر را از جوامع عشایری 
مردساالر به حمایت از یک حاکمیت مردانه حذف کرده و اعالم 
می کند: »از این پس، دین نیک مزدیسنا در هفت قاره گسترش 

متون آیینی این است که اولین همسر هر زنی، قبل از همسر قانونی اش، یک 
 Dumézil,( گندهرو باشد. همچون سانتورها آنها نیز مربیان قهرمانان هستند

.)1940 : 9-10

1. Amédée Gasquet

می یابد«. از این پس میترا که دارنده ی چراگاه های وسیع است، از اولیای مقتدر 
کشورها حمایت و آشوب ها را سرکوب می کند.

با توجه به این آیه، میترا به دو دلیل نگهبان مراتع است: ابتدا به عنوان حافظ 
قانونی نظم، به عبارتي مالکیت، و ثانیاً به عنوان ضامن فراوانی و رفاه با نزول باران. 
بنابراین میترا که وابسته به زمین )نماد باروری( است، در این زمینه به آرس شباهت 
دارد. یوهان ژاکوب باخوفن2 - جامعه شناس آلماني- در کتابی با عنوان مادرتباری، با 
اشاره به مسلط بودن اصل زنانه در دین جوامع اولیه هند و اروپایی، تصریح می کند 
که از نظر لغوي ریشه »Ar« از Artémis ،Arès و »Er« در هرمس میان مادها، 
پارسیان، ارمنی ها، لیسی ها3 )از شهرهای باستاني ترکیه و بناشده پیش از میالد(، 
فریژی ها، هندوها، آلمانی ها، التین ها و بسیاری دیگر از جوامع که همگي از یک ملت 
Borgeaud, 1999 : 109-( اولیه و همگن نشأت مي گیرند، به معني زمین است

110(. بنا به نظر استرابون4 مورخ و جغرافیدان یوناني قبل از میالد، سکاها »زمین را 
پرستش مي کنند، آنها قرباني نمي کنند و هر آنچه از جنس زنانه باشد نمي خورند« 

.)Christensen, 1943 : 63(
بر  اعمال مادرتبارانه لیسی ها عمدتاً  باخوفن درباره  مشاهدات یوهان ژاکوب 
گواهي هرودوت بنا نهاده شده است که »خود را با نام مادرشان و نام آمازون ها 
معرفي می کنند، نه نام پدرشان« )Histoires, I, 173(. او نتیجه مي گیرد که پانتئون 
یونانیان )معبد خدایان(، در ابتدا قبل از اینکه مردان قدرت مذهبی را به دست 
بگیرند، تحت تسلط یک الوهیت مؤنث )االههـ  مادر( اداره می شده است. الهه بزرگ، 
تجسم زندگی و ترقي بوده و میراث قدرت از مادر به دختر منتقل مي شده است. او 
همچنین به جشن هاي مذهبی اختصاص یافته به  Mylitta و Anaitis، که  در 

میان آشوریان و سکاها به )آناهیتا( معروف است، اشاره می کند.
 )androgyne( بر طبق یک اسطوره ایرانی آفرینش، یک الوهیت دوجنسیتي
به نام زروان که دوقلوهاي متضاد اهورا و اهریمن را به دنیا مي آورد، برای جلوگیری 
از نقض عهد و پیمانی که بر اساس آن 9هزار سال تحت فرمان اهریمن خواهد بود، 
میترا به عنوان داور یا میانجی میان این دو قرار میگیرد. این اسطوره، تقدم زمانی 
میترا بر زروان و خدای بزرگ زرتشت )اهورامزدا( را به خوبی آشکار می سازد. احتماالً 
به واسطه همین نقش میترا است که در فرجام شناسي مزداییان، او از جمله نخستین 
 )Rashn( قاضی هاي میانجي است که در برابر آنها، اعمال انسان ها در تزاروي رشن
تقویم  در  که  است  کارکرد  و  نقش  این  لطف  به  مطمئناً  شد.  خواهد  سنجیده 
خورشیدی، ماه هفتم، mehr نامیده مي شود، نشانه آن ترازو یا میزان است و به 
الوهیت اختصاص داده شده است. در واقع، ترازو نماد عدالت است و تنها نشانه منطقه 

2. Johann Jakob Bachofen

3. Licie

4. Strabon
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البروج  است که نه شکل حیوانی دارد و نه شکل انسانی، و نیز در اسطوره شناسي 
یونانيـ  رومي هیچ اسطوره آغازیني ندارد.

عربی  واژه  جالبی  به شکل   ،)Themis( تمیز  الهه  نام  و  نقش  این حال،  با 
فارسی تمیز )به معنای تمایز( را تداعی می کند و ماهیت زنانه میترا Mithra را 
نشان می دهد. گفتني است که شهر Themmisryre، که در کرانه هاي ترمودون 
)Thermodon( قرار دارد، پایتخت آمازون ها بوده است. در میان 40 گور زنان 
آمازون که در پانزده کورگان کشف شده است، بیست و هشت گور که داراي لوازم 
معمولی، متشکل از ترازوهاي قدیمي کوچک مخروطی و دیگر اشیا بوده، طبق 
نظر یاروسالو لبدینسکی1 می تواند با آیین مذهبی ای که توسط راهبه ها یا قربانی 
انجام   )Alain( آلن  و   )Sarmate( )Sauromate(، سرمت  کنندگان سورومات 

.)Lebedynsky , 2009a : 108( .می شده، مرتبط باشد
به نظر می رسد که با اصالحات مذهبی زرتشت در بطن دوره ای که با برتري 
مادر مشخص می شده است، نظامي پدرساالر با چهره هاي مردانه جایگزین خدایان 
زنانه می شود. و همان طور که ایشتر به آشتار تبدیل می شود که خدایی مردانه است 
)Hastings, J. & Selbie, A. 1953 : 428-433(، میترا نیز ویژگی های جدیدی 
به دست می آورد و به تدریج خود موضوع آیین پاگشایی )initiatique( جدیدي به 

مسلک هم پیمانان )سربازان میترا( مي شود.

سينه های سوخته و کمربند پاکدامني
دختران آرس یا آمازون های یوناني سینه راست ندارند، با این حال خود را براي الهه 
آرتمیس با »سینه های متعدد« به عنوان نمادی از باروری وقف مي کنند. در این صورت، 

1. Iaroslav Lebedynsky

به نظر می رسد که این قطع عضو کامالً غیر منطقی باشد. اما در مورد 
آمازون های تاریخی، بقراط شرح مي دهد که یک قوم سکایی به نام 
سارومات در اروپا وجود دارد )در مرز دریای آزوف، دریاچه مئوتید2( 
و سارومات نامیده مي شوند. هنگامی که دخترانشان هنوز به سن 
بلوغ نرسیده اند، مادراِن آنها یک ابزار برنزی را که برای این منظور 
ساخته شده است، حرارت داده و آن را برای کاهش حجم سینه، در 
سینه راستشان قرار مي دهند: »آنها تا زمانی که باکره هستند مبارزه 
می کنند؛ تا زمانی که سه تن از دشمنانشان را نکشند مجرد می مانند 
و تا قبل از به جا آوردن این آداب و رسوم، ازدواج نمی کنند؛ ولی به 
محض ازدواج جنگجویی را رها کرده و فقط در صورت لزوم در آن 

.)Lebedynsky, 2002 : 150( شرکت می کنند
سارومات ها  رومي-  جغرافیدان   - مال3  پمپینوس  نظر  از 
کسانی به جز پارت ها نیستند که زنانشان همانند مردان لباس 
مي پوشند، به جنگ مي روند و »سینه راست خود را می بُرند«، 
بازی های  با کمان، اسب سواری و شکار،  تیراندازی  آنها  برای  و 
 Lebedynsky, 2002 : 156, 6( دخترانه محسوب می شوند
(. به گفته هرودوت، ماساژت ها در مبارزه، با اسب و بدون اسب 
شرکت مي کنند. آنها کماندار و نیزه دار هستند و عادت دارند که با 
خود sagares یا تبر دو لبه )مانند زنان آمازون( حمل کنند. آنها 
موهای خود، کمربند و زره رزمی شان را با طال تزیین می کنند و 
نوعی باالپوش پهن یا کرست به عنوان محافظ باال تنه دارند که تا 

.)Histoires, I: 215( زیر بغل را مي پوشاند
ربودن  ایرلندی  تاریخی، حماسه  مستندات  این  از  غیر  به 
گاوهاي کولي،4 داستان مبارزه کوشولن5 با »سینه سوخته ها« را 
روایت می کند )Deniel, 1997 : 72(. فردوسی هم رویارویي 
اسکندر با زنان آمازون را نقل مي کند، اما او از حالتی صاف در 
سینه چپ این زنان جنگجو سخن می گوید، چون سینه  یک مرد 
 Mohl,( مشتاق نبرد که در روز جنگ زره نیم تنه اش را می آراید

.)1876-1878, T. V : 165
با توجه به این نکته که زره، سینه چپ کماندار را می پوشاند، 
تصویری که فردوسی از محافظت باالتنه کماندار ارائه می دهد، 

2. Méotide 

3. Pomponius Mela

4. La Razzia de caches de Cooley

5. Cuchulainn

La figure féminine du soleil, Takieh Mo’âvén ol-Molk, Kermanshah, Iran
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منطقی تر از افسانه ای است که به طور ضمنی تمام آمازون ها را 
چپ دست می پندارد. در این صورت کلیشه یوناني زنان آمازون با 

سینه بریده از کجا سرچشمه مي گیرد؟
برای فهم دلیل واقعی این قطع عضو، باید به برخی از روایات 
جهانگردان غربی که از استپ های قفقاز، بین قرون شانزدهم و نوزده 
میالدی دیدن کرده اند، رجوع شود. ژولیوس کالپرت1، شرق شناس 
آلمانی )1835-1783( در سفرنامه خود با عنوان سفر به قله قفقاز 
و گرجستان، می نویسد: »دختران جوان چرکسي2 سینه خود را 
با یک باالپوش چرمي بسیار تنگ چنان می بندند که به سختي 
قابل مشاهده است و زنانی هم که به نوزادانشان شیر می دهند، 
 Lebedynsky,( ابایی از نشان دادن سینه های آویزان خود ندارند
نویسنده فرانسوي هم در  تتبو دو ماریني  ادوار   .)2009b : 53
کتاب سفر به چرکسي نقل مي کند که »دختران چرکسي دارای 
از ترقوه تا  یک کرست چرمی هستند که قفسه سینه را کامالً 
کمر می پوشاند. این شکم بند با دو بخش چوبی تزیین شده که 
بر روی سینه ها قرار مي گیرد تا به این ترتیب مانع کامل دیده 
شدن پستان شود. این بخش از بدن به عنوان یک ویژگی مادری 
محسوب می شود و نشان دادن آن شرم آور است، اما زنان متأهلی 
که از سینه بند باکرگي خالص شده اند، سینه هایشان را به همان 
شکل طبیعی رها می کنند«. او اشاره می کند که یک مرد چرکسی، 
هنگام مراسم آییني، معشوقه خود را می رباید و »قبل از کسب 
لذت هاي ذاتی که آنها را زن و شوهر مي کند، با یک دشنه باالپوشي 
را که همسرش از سن پنج یا شش سالگی به تن داشته است، پاره 

.)Taitbout de Marigny , 1836 : 39-40( »می کند
عنوان  به  نیز می تواند  نهم هرکول  آزمون  این سرنخ ها،  با 
نخستین آزمون با یک ماهیت جنسی تفسیر شود. قهرمان باید 
کمربند ملکه آمازون ها را تصاحب کند. اما Hippolytè که از 
قبل عاشق قهرمان بوده است، می خواهد آن را داوطلبانه به ملکه 
تقدیم کند. این حرکت هیپولیت همچنین یادآور عمل مینیتیاي3 
آمازون است که اسکندر را مالقات می کند تا فرزندی از او داشته 
آمازون ها،  یونانی،  نویسندگان  تصور  خالف  بر  بنابراین،  باشد. 

1. Julius Klaproth  

2. cherkesse

3. Minithya

آندروکتان4 )مردُکش( نبوده اند: »آنها ازدواج را رد نمي کنند، بلکه می خواهند تمام 
حقوق خود را به اندازه مردان در زندگی اجتماعی، در امور خانه داري، شکار و یا 

 .)Bertrand, 2002 : 97( »نظامی حفظ کنند
در یک قسمت از داستان سمک عیار، قهرمان به طور تصادفی باالپوش ُسرخ َورد 
را می بیند و متوجه می شود نوجوانی که مدت زیادی را با او به عنوان پسری عیار 
سپري کرده، یک دختر است. وقتی به او می گوید: »من می دانم این پوشش تو برای 
فرار از ازدواج است، اما آیا قبول مي کني که همسر من شوی؟« ُسرخ َورد می پذیرد، 
با این شرط که او این راز را براي دیگر یاران افشا نکند تا بتواند به عیاري خود ادامه 
دهد )ناتل خانلری، 1963-1959، ج1: 309-310(. اما روزافزون به خواستگار خود 
می گوید که او نیک می داند یزدان زن را برای مرد آفریده است، اما قلبش دربند 
مردان نیست، زیرا همه مردان جهان مانند برادران او هستند. و اگر مردي قصد او 
کند، اگر بتواند او را می کشد، اگر نه خود را هالک می کند )ناتل خانلری، ج2: 62(.

میان  در  زناشویي  آییني  مبارزه  نوعی  به  لوسوفیست5  الین  نام  به  مورخی 
ساس ها اشاره می کند که طبق گفته کتزیاس )پزشک مخصوص اردشیر دوم، پادشاه 
هخامنشي(، آنان مانند زنان آمازون مبارزه می کنند: »فردي از ساس ها باید با دختري 
که می خواهد ازدواج کند، مبارزه کند. اگر دختر برتري یابد، مرد زندانی او می شود؛ 
او را با خود مي برد و به او فرمان می دهد، مانند رفتار یک ارباب با برده اش؛ اگر مرد 
پیروز شود، دختر از وي تبعیت خواهد کرد. گردآفریِد قهرمان در شاهنامه، که در 
نبردي ویژه با سهراب به اسارت درآمده است، به وي مي گوید: »دژ و گنج و دژبان 
سراسر تراست، چو آیی بدان ساز کت دل هواست« اما، »بخندید و او را به افسوس 

.)Mohl, 1876-1878, II : 78( »گفت که ترکان ز ایران نیابند جفت
این اسطوره  ادبیات یک ملت بی جهت نیست.  باري، ظهور یک اسطوره در 
مي تواند الگویی باشد برای انسانی که آن را تعریف می کند و یا می تواند تعبیر و 
تفسیری از تمایالت و یا اضطراب های جامعه اي باشد که این اسطوره در آنجا شکل 
گرفته و معنا پیدا کرده است. بنابراین باید از خود بپرسیم که بر اساس چه نوع میل 

یا اضطرابي، یونانیان، زنان آمازون را خلق یا وارد اسطوره شناسي خود کرده اند؟

زنان آمازون و جامعه پدرساالر يونان
تمام جوامع کهن هند و اروپایی، از نوع پدرساالر بوده اند. اما در یونان باستان، 
پدرساالری چنان محکم و غیر قابل مدارا بوده که ورود به معابد، حتی معابد الهه ها 
براي زنان ممنوع بوده است. آشیل تاتیوس )Achille Tatius( در قرن سوم میالدی 
در رمان خود به نام  لوسیپه و کلیتوف می نویسد که ورود به معبد آرتمیس پیشتر 
 Prieto,( برای زنان ممنوع بود و چنانچه زني وارد معبد مي  شد، مجازات او مرگ بود

4. Androctones 

5. Histoires diverses, XII, 38.
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.)2004 : 51
اما مرد یونانی به دلیل زن ستیزي، از مدت ها قبل اسطوره اي بدیع خلق کرده 
بود؛ یعنی نزاع آتنا و پوزئیدون برای تسلط بر آتن. بر اساس این افسانه، اکثریت زنان 
آتنا را انتخاب می کنند، اما پوزئیدون، خشمگینانه، سیلی در آنجا به راه مي اندازد. در 
نتیجه برای فرونشاندن خشم خدا، مردان تصمیم می گیرند »از این پس زنان دیگر 
حق رأي نداشته باشند، فرزندانشان نباید دیگر نام خود را از مادران بگیرند و اینکه 
دیگر آنها آتنی نامیده نخواهند شد« )Borgeaud, 1999 : 17(. این داستان حاکی 
از این واقعیت است که بسیار پیش از این اسطوره، مردان و زنان اهل آتن، حقوق 

شهروندی برابر داشته اند، حتی تبار نیز از طریق نسل مادری تعریف می شده است.
در واقع، برای شناخت آنچه که برای مردان یوناني بیشتر اضطراب آور بوده، الزم است 
به ارسطو مراجعه کنیم که از سویي، خاطرنشان مي سازد چنانچه زن و مرد مسئولیت های 
زندگی روزانه را به طور مساوی بر عهده گیرند، دولت اسپارت نیز تقریباً به طور مساوی 
به مردان و زنان تعلق خواهد داشت. از سوی دیگر، او با استفاده از استدالل های ظریف 
برای نشان دادن نقش فرودست زنان، همزمان از نظر زیست شناختی و اجتماعی در روند 

.)Borgeaud, 1999 : 20( تولید مثل بهره مي گیرد
در کتاب دوم سیاست، او دقیقاً به مسئله توزیع نامناسب زمین می پردازد که 
تهدیدی بزرگ برای دولت محسوب مي شود. زیرا »حدود دو پنجم از کل کشور به 
زنان تعلق دارد، و تک وارثان )دختري که در یونان باستان در نبود فرزند مذکر، 
امانت دار ارثیه پدري است( زیادي وجود دارند و دلیل دیگر اینکه جهیزیه هاي قابل 

.)Borgeaud, 1999 : 22( »توجهی به دختران داده مي شود
بنابراین زن ستیزي یونانیان، بیش از هر دلیل دیگری بر مالکیت خصوصی بنا 
نهاده شده بود. در نتیجه، زناني که برای حق مالکیت خود مبارزه می کردند، احتماالً 
و به حسب ظاهر از سهمي کافی برخوردار بوده اند، تا جایي که مرد یوناني سعی کند 

این اسطوره را به مثابه یک الگوي مخالف مطرح نماید.
از نظر آلن برتراند، جنگ بین دیونیزوس و زنان آمازون داراي ارزش نمادین بسیار 
بزرگي است، مشروط به اینکه از وراي اسطوره آمازون ها، آرتمیس، الهه مجردها، زنان 
باکره و مستقل از یوغ مردان را ببینیم و از وراي اسطوره دیونیزوس، دوستدار زنان 
را، آن گونه که مردان یوناني آنها را دوست مي داشتند و تربیت مي کردند، با وجود 
این دشمنی با قدرت زنانه را هم که مردان یونانی نسبت به آن انزجار مطلق و ترسي 

.)Bertrand, 2002 : 89-90( وحشتناک داشتند نباید از نظر دور داشت
این سخن درستي است که مرد یوناني »همسر خود را در خانه، به عنوان یک ابزار 
ساده تولید مثل محبوس مي کرده و در پی لذت جویي از پسران بوده است، و تحمل 
Lebe-( وجود نداشته است )hétaïre )تفکر مستقل و فرهنگ زنانه جز نزد قوم هتائیر 

dynsky, 2009a : 25-26(. حتی هرودوت نیز به آن افتخار می کند، آنجا که می گوید 
.)Histoires, I, 135( »پارسیان »عشق به پسران را از یونانی ها آموخته اند

نتيجه گيري
همه مي دانند که تقریباً در اسطوره های کیهانِی چندخدایي 
یا تک خدایي، زن به مثابه عاملی فرودست و ابزاری قلمداد شده 
است و از این رو کامالً طبیعی است که زنان در پي کسب استقالل 
و برابری، موجب نگراني مرد یونانی باشند، همان گونه که لیلیت 
)Lilith( موجب نگرانی آدم بود. زیرا لیلیت )الهه مادر سومریان و 
بابلیان( و نیز زن آمازون، نوعی ضد الگو، خالف ارزش های مناسب 
برای یک جامعه مبتني بر برتری مردانه ارائه مي نمودند. به همین 
خود  اسطوره های  وارد  را  آمازون  جنگاور  زن  یوناني،  مرد  دلیل 
می کند و اصل پیدایش Genèse، لیلیت )همسر اول آدم( را به 
نفع حوا و آدم محو مي کند و آدم با شور و شعف به خدا می گوید: 
»این بار، اینجا یکی دیگر از خودم است و تمام تار و پود جسمش 
به من شبیه است« )Genèse, 2, 23( و خدا به حوا می گوید: »تو 
احساس خواهي کرد که جذب همسرت شده اي، اما او بر تو تسلط 
خواهد یافت )Genèse, 3, 16(. مطمئناً به دلیل برتري جنسیت 
و حقیر شمردن آن دیگری است که از زمان جامعه فئودالی قرون 
وسطی تا به امروز، تمام رهیافت هاي ادبیات به اصطالح پر احساس 
و عاطفي هیچ گاه موفق به بهبود این خصومت نخستین نشده  است.

ژرژ دوبي1 - تاریخ نگار فرانسوي- حتی در عشق خاکساری قرون 
وسطی هم یک بازي جنسیتی مي بیند، که مشخصاً مردانه است و زن 
در آن طعمه اي است در اختیار کسي که او را تحت قدرتش نگه داشته 
و بازی را مدیریت مي کند )Duby, 1990 : 47(. با این حال، یکی 
از افسانه های آلن ها2 چشم اندازی نسبتاً انساني از تقسیم قدرت نشان 
مي دهد. سوسالن Soslan، قهرمان نارت3 در سفر خود به سرزمین 
مردگان چیزهای عجیبی را مشاهده می کند که Beduha همسر 
درگذشته اش، براي او توضیح می دهد. در حاشیه جاده ای، او یک 
روسری زنانه و یک کاله مردانه می بیند که در حال نبرد هستند، گاهی 
این مغلوب مي شود، و گاه آن دیگري. پس از یک مبارزه طوالنی، 
 Beduha ،زمانی که آنها در کنار جاده پهلو به پهلوی هم نشسته اند
مي گوید این بدان معنی است که زمانی خواهد آمد که زنان و مردان 
حقوقي مشابه خواهند داشت. به گونه اي که در آنجا برتري مردان 

.)Dumézil, 1965 : 129( دیگر به رسمیت شناخته نخواهد شد

1. Georges Duby

2. Alains

3. نام نارت از ریشه ایرانی نَر به معنی مرد و پهلوان است.
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ron de tout le pays appartiennent aux femmes, 
parce qu’il y a beaucoup d’héritières uniques 
(épiclères) et parce qu’on donne des dots consi-
dérables » (Borgeaud, 1999 : 22). La misogynie 
grecque reposait donc avant toute autre raison 
sur la propriété privée. De ce fait, les femmes 
qui combattaient pour leurs droits de propriété, 
auraient eu une part de vraisemblance suffisante 
pour que le Grec cherche à incarner le mythe 
comme un contre-modèle.

 D’après Alain Bertrand, la guerre entre Dio-
nysos et les Amazones se charge d’une grande 
valeur symbolique si, derrière les Amazones, 
on veut bien voir Artémis, la déesse des céliba-
taires, des femmes vierges et indépendantes du 
joug des hommes, et derrière Dionysos, l’ami 
des femmes telles que les Grecs les aimaient 
et éduquaient, mais aussi l’ennemi du pouvoir 
féminin pour lequel les Grecs éprouvaient une 
aversion absolue et une peur panique (Bertrand, 
2002 : 89-90).  Il est vrai que le Grec « cloîtrait 
à la maison sa femme, considérée comme un 
simple instrument de reproduction, cherchait 
son plaisir avec des garçons et ne tolérait de 
pensée indépendante et de culture féminine que 
chez les hétaïres » (Lebedynsky, 2009a : 25-26). 
Hérodote même en est fier lorsqu’il dit que les 
Perses « pratiquent l’amour des garçons, qu’ils 
ont appris des Grecs » (Histoires, I, 135).

Conclusion
On sait que dans presque tous les mythes 

cosmogoniques païens ou monothéistes, la 
femme est traitée comme inférieure et rabaissée 
au rang d’objet. Il est donc tout à fait normal 
que les femmes qui cherchaient l’indépendance 
et l’égalité inquiètent le Grec de même façon 
que Lilith inquiétait Adam. Car Lilith (Lilitû, 
Déesse-Mère des Sumériens et Babéliens), et 
Amazone représentaient une sorte d’anti-mo-
dèle, d’inversion des valeurs propres à une socié-

té fondée sur la supériorité masculine. C’est pourquoi le Grec 
introduit l’Amazone dans sa mythologie et la Genèse disparaît 
Lilith (première femme d’Adam) au profit d’Ève et Adam dit 
joyeusement à Dieu : « Cette fois, voici un autre moi-même, 
qui tient de moi par toutes les fibres de son corps. » (Genèse, 
2, 23). Et Dieu dit à Ève : « Tu te sentiras attirée par ton mari, 
mais il dominera sur toi. » (Genèse, 3, 16).  

C’est sûrement à cause de la supériorité d’un genre et l’in-
fériorité de l’autre que depuis la société féodale du Moyen Âge 
jusqu’à nos jours, toutes les recettes de la littérature dite sen-
timentale ne sont pas toujours arrivées à améliorer cette hos-
tilité originelle. L’historien Georges Duby voit même dans la 
fin amor médiévale un jeu d’homme spécifiquement masculin 
dans lequel la femme est un leurre par celui qui la tient en son 
pouvoir et qui mène le jeu (Duby, 1990 : 47). 

Mais une légende des Alains donne cependant une pers-
pective assez humaniste du partage du pouvoir. Le héros 
narte, Soslan, dans son voyage au Pays des Morts voit des 
choses étranges que sa femme défunte, Beduha, lui explique. 
Sur le bord d’une route il voit un châle de femme et un bonnet 
d’homme qui se battaient. Tantôt l’un tantôt l’autre avait le 
dessous. Après avoir longtemps lutté, pour finir, ils se sont pla-
cés côte à côte sur le chemin. Cela, dit Beduha, signifie qu’un 
temps viendra où les femmes et les hommes auront les mêmes 
droits, où la suprématie des hommes ne sera plus reconnue 
(Dumézil, 1965 : 129).

Bataille d’amazones, 1547, etching, feuille (découpés) : 7 × 3/16 16 5/16 in. 
(18,2 × 41,4 cm), impressions, Léon davent, The Metropolitan Museum of 
Art, New York, The Elisha Whittelsey collection.
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Amazones. Mais, Hippolytè, amoureuse déjà du héros, veut la 
lui offrir volontairement. Ce geste d’Hippolytè rappelle égale-
ment celui de l’Amazone Minithya qui visite Alexandre pour 
avoir un enfant de lui. Ainsi, contrairement aux auteurs grecs, 
les Amazones n’étaient pas des Androctones : « Elles ne re-
fusent pas de prendre époux mais veulent seulement garder 
les mêmes droits qu’eux, autant dans la vie sociale que dans 
leurs occupations domestiques, cynégétiques ou militaires. » 
(Bertrand, 2002 : 97)

Dans un épisode du récit de Samak-é ‘Ayyâr, le héros aperçoit 
par hasard le corset de Sorkhvard et découvre que l’adolescent 
avec qui il faisait longtemps le ‘Ayyâri n’est qu’une fille. Lors-
qu’il lui dit : « Je sais bien que c’est un déguisement pour échap-
per au mariage, mais accepterais-tu de devenir ma femme ? », 
Sorkhvard accepte à condition qu’il ne dévoile pas son secret 
aux autres compagnons pour qu’elle puisse continuer le Ayyâri 
(Natel Khanlari, 1959-1963, I : 309-310). Mais Rouz Afzoun dit 
à son prétendant qu’elle sait bien que Yazdân a crée la femme 
pour l’homme, mais son cœur ne se soucie pas des hommes, 
car tous les hommes du monde sont comme frères pour elle. 
Et si un homme la regarde avec les yeux du péché, elle le tuera 
si elle le peut, sinon elle se tuera (Natel Khanlari,  II : 62).

L’historien Elien le Sophiste (Histoires diverses, XII, 38) si-
gnale un genre de lutte rituelle nuptiale chez les Saces qui, 
selon Ctésias (le médecin personnel du roi perse Artaxerxés 
II), combattent comme des Amazones : « Un Sace qui veut 
épouser une fille doit se battre avec elle ; si la fille a l’avan-
tage, l’homme devient son prisonnier ; elle l’emmène et lui 
commande, comme une maîtresse à son esclave ; si l’homme 
est vainqueur, la fille lui est soumise. » (Lebedynsky, 2009a : 
64) Dans le Châh-Nâmeh, l’héroïne Gordâfarid, capturée lors 
d’un combat singulier par Sohrâb, lui dit : « Le château, le tré-
sor et le châtelain seront à toi, aussitôt qu’il te plaira de venir », 
mais, « les Turcs ne trouveront pas de femmes dans l’Iran. » 
(Mohl, 1876-1878, II : 78)

Or, l’apparition d’un mythe dans la littérature d’un peuple n’est 
pas un acte gratuit. Il serait soit le modèle exemplaire des compor-
tements de l’homme qui le raconte soit l’interprétation des désirs 
ou des angoisses de la collectivité pour laquelle ce mythe a un 
sens. On se demande alors pour quel désir ou angoisse les Grecs 
ont inventé ou introduit les Amazones dans leur mythologie. 

Les Amazones et la société patriarcale 
grecque
Toutes les sociétés indo-européennes an-

ciennes qui nous sont connues étaient de type 
patriarcal. Mais dans la Grèce antique le patriar-
cat était à tel point rigide et intolérant que l’ac-
cès aux temples même des déesses était interdit 
aux femmes. Achille Tatius dans le roman de 
Lucippé et Clitophon (IIIe siècle après Jésus-Christ) 
écrit que le temple d’Artémis était autrefois inac-
cessible aux femmes et si une femme y entrait, 
la mort était son châtiment (Prieto, 2004 : 51). 
Mais le Grec pour sa misogynie avait déjà inven-
té un mythe original : le conflit d’Athéna et de 
Poséidon pour le patronage d’Athènes. D’après 
ce mythe, les femmes, majoritaires, choisissent 
Athéna, mais Poséidon, furieux, inonde le terri-
toire. Par conséquent, pour apaiser la colère du 
dieu, les hommes décident « que désormais les 
femmes ne voteraient plus, que leurs enfants ne 
recevraient plus le nom de leur mère, et qu’elles 
ne seraient plus appelées Athéniennes » (Bor-
geaud, 1999 : 17). Le récit met en lumière le fait 
que dans une époque bien antérieure au mythe, 
les Athéniens, hommes et femmes avaient un 
pouvoir de citoyenneté égal, même la filiation se 
définissait par la lignée maternelle. 

En effet, pour savoir ce qui est plus angois-
sant pour le Grec, il faut se référer à Aristote qui 
d’une part, rappelle que si la femme et l’homme 
se partagent équitablement les responsabilités 
de la vie quotidienne, l’État spartiate se trouve 
lui aussi partagé de manière presqu’égale entre 
les hommes et les femmes. D’autre part, il dé-
ploie de subtils arguments pour montrer la fonc-
tion subalterne, à la fois biologique et sociale, du 
féminin dans le processus de reproduction (Bor-
geaud, 1999 : 20). Dans le livre II de la Politique 
il parle précisément du problème de la mauvaise 
répartition territoriale qui serait une grande me-
nace pour l’État, car « les deux cinquième envi-
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caractérisée par la prééminence de la mère, un 
système patriarcal où les figures masculines se 
substituent à des déités féminines. De même 
qu’Ishtar devient une déité masculine sous le 
nom d’Ashtar, (Hastings, J. & Selbie, A. 1953 : 
428-433), Mithra acquiert de nouveaux attributs 
et devient progressivement l’objet d’un culte ini-
tiatique de la confrérie guerrière. 

  
Les seins brûlés et la ceinture de la chasteté 
Les filles d’Arès ou les Amazones helléniques 

n’ont pas leur sein droit, elles se dévouent ce-
pendant pour Artémis la déesse aux « multiples 
mamelles » comme symbole de la fertilité. Dans 
ce cas, cette mutilation semble être assez irra-
tionnelle. Mais, concernant les Amazones histo-
riques, Hippocrate nous rapporte qu’en Europe 
(aux confins de la mer d’Azov « lac Méotide ») il y 
a un peuple scythe qu’on appelle les Sauromates. 
Lorsque leurs filles sont encore très petites, les 
mères chauffent fortement un instrument de 
bronze confectionné à cet usage et l’appliquent 
sur leur mamelle droite pour diminuer le volume 
du sein : « Elles vont guerroyer tant qu’elles sont 
vierges ; elles n’abandonnent pas leur célibat 
avant d’avoir tué trois ennemis, et ne cohabitent 
pas avant d’avoir sacrifié à la coutume ; dès 
qu’une fille s’est unie à un homme, elle cesse de 
monter tant qu’une expédition générale n’est pas 
nécessaire. » (Lebedynsky, 2002 : 150)

Le géographe romain Pomponius Mela rap-
proche ces Sauromates des Parthes et affirme 
que chez eux, les femmes s’habillent comme les 
hommes et vont à la guerre et « se coupent le 
sein droit », et que le tir à l’arc, l’équitation et la 
chasse sont les jeux des jeunes filles. (Lebedynsky, 
2002 : 156, 63). Selon Hérodote, les Massagètes 
combattent à cheval et sans chevaux. Ils sont 
archers et piquiers et « ont l’habitude de porter 
des sagares » (haches à deux tranchants, comme 
celles des Amazones), et « ornent d’or leurs coif-

fures, leurs ceintures et leurs corselets » qui est une espèce de 
large ceinture formant plastron et enveloppant le buste jusque 
sous les aisselles  (Histoires, I, 215). 

Hormis ces données historiques, l’épopée irlandaise de La 
Razzia des vaches de Cooley, raconte le combat de Cuchulainn avec 
les « Seins-Brûlés » (Deniel, 1997 : 72). Et Ferdowsi  relate la 
rencontre d’Alexandre avec les Amazones, mais il parle de la 
forme plate du « sein gauche » de ces femmes guerrières qui 
« était comme celui d’un homme avide de combats, qui revêt sa 
cuirasse au jour de la bataille » (Mohl, 1876-1878, T. V : 165).

Sachant que le plastron protège le sein gauche de l’archère, 
l’image donnée par Ferdowsi serait plus logique que celle du 
mythe qui fait penser au fait que toutes les Amazones auraient 
dû être gauchères. Alors d’où vient-il ce cliché hellénique des 
Amazones mutilées du sein ?

Pour comprendre la vraie raison de cette mutilation, il faut 
se référer à certains récits racontés par des voyageurs occiden-
taux qui ont visité les steppes caucasiens entre XVIe et XIXe 
siècles. L’orientaliste allemand Julius Klaproth (1783-1835) 
dans son journal de voyage intitulé Voyage au mont Caucase et en 
Géorgie, écrit : « Les jeunes filles tcherkesses rétrécissent telle-
ment leur gorge avec une camisole de peau très étroite, qu’on 
l’aperçoit à peine ; et les femmes la laissent tellement s’étendre 
quand elles allaitent, qu’elle ne tarde pas à devenir pendante. » 
(Lebedynsky, 2009b : 53) 

Edouard Taitbout de Marigny (1793-1852) aussi dans son 
Voyages en Circassie raconte que les filles tcherkesses portent un 
corset en cuir qui serre très étroitement le buste depuis la cla-
vicule jusqu’à la ceinture. Il est garni de deux palettes de bois 
placées sur la poitrine qui empêchent ainsi le développement 
du sein. Cette partie du corps est regardée comme un attribut 
de la maternité et il est honteux de la laisser paraître. Mais les 
femmes mariées, « débarrassées de leur corset virginal, laissent 
reprendre à la nature tous ses droits ». Il souligne qu’un homme 
Tcherkesses enlève son amante lors d’une cérémonie rituelle et 
« avant de s’abandonner aux plaisirs du Dieu qui les unit, défait 
avec son poignard le corset que sa femme porte depuis l’âge de 
cinq ou six ans » (Taitbout de Marigny, 1836 : 39-40). 

Par ces indices, la neuvième épreuve d’Héraclès pourrait 
être aussi interprétée comme une épreuve initiatique de nature 
sexuelle. Le héros doit s’emparer de la ceinture de la reine des 
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formule, selon Mircea Eliade, répond au binôme védique Mie-
tra-Varuna (Eliade, 1964 : 72). Cependant, le Yašt 10 présente 
Mithra comme « Seigneur de sept régions du monde » qui dism-
tribue le bonheur et le malheur : « À qui donnerai-je une forte 
puissance ? À qui donnerai-je en partage la maladie et la mort, 
la malédiction et l’infortune, moi qui les puis donner ? » (Ho-
velacque, 1880 :189). Comme l’indique Amédée Gasquet, « il 
est déjà le triple Mithra, dieu du ciel, de la terre et de la mort », 
mais des influences étrangères allaient altérer profondément 
« cette religion si simple et si pure, et modifier surtout la phy-
sionomie de la divinité » (Gasquet, 1898 : 20). 

En effet, le Yašt 13, 95 en mettant l’accent sur l’adverbe 
« désormais », dévoile bien que Zoroastre écarte la déesse-
mère des sociétés nomades matriarcales au profit d’un sou -
verain au principe masculin, et annonce : « Désormais, la 
bonne religion mazdayasnienne va se répandre sur les sept 
continents. Désormais, Mithra, celui qui possède de vastes 
prairies, soutiendra toutes les autorités des pays, et apaisera 
les soulèvements. » (Widengren, 1968 : 121) Selon ce verset, 
Mithra veille sur les pâtures à un double titre : comme gardien 
de l’ordre juridique, donc de la propriété, mais aussi comme 
garant de la prospérité en faisant tomber la pluie. Lié donc à la 
terre (symbole de la fertilité), Mithra s’approche d’Arès. Dans 
son Das Mutterrecht (1861), Johann Jakob Bachofen évoquant 
une domination du principe féminin dans la religion des pre-
mières sociétés indo-européennes, précise qu’étymologique-
ment la racine « Ar » de l’Arès, de l’Artémis et « Er » de l’Her-
mès chez les Mèdes, Perses, Arméniens, Lyciens, Phrygiens, 
Indiens, Germains et Latins et beaucoup d’autres peuples 
qui descendent tous d’un peuple primordial homogène, dé-
signe la Terre (Borgeaud, 1999 : 109-110). Selon Strabon, les 
Scythes « adorent la Terre, ils ne sacrifient et ne mangent rien 
qui soit du sexe féminin (Christensen, 1943 : 63).  

Les observations du sociologue Johann Jakob Bachofen se 
fondent essentiellement sur le témoignage d’Hérodote au sujet 
des pratiques matrilinéaires des Lyciens qui « se désignent par 
le nom de leur mère, non par celui de leur père » (Histoires, I, 
173) et à celui des Amazones. Il en déduit que le panthéon pri-
mitif  des Grecs aurait été dominé par des divinités féminines 
avant que les hommes ne s’emparent du pouvoir religieux : la 
Grande Déesse était l’incarnation de la vie et de la prospérité, 

et l’hérédité du pouvoir se transmettait de mère 
en fille. Il fait également allusion aux baccha-
nales religieuses dédiées à Mylitta et à Anaïtis 
(Anâhitâ) chez les Assyriens et les Scythes. 

D’après un mythe cosmogonique iranien, 
une divinité androgyne, Zervan, donne nais-
sance à deux jumeaux opposés, Ahura et Ahri-
man. Pour qu’ils ne violent pas le serment et le 
contrat de Zervan, selon lesquels neuf  mille ans 
sont abandonnés à la domination d’Ahriman, 
Mithra devient l’Arbitre ou le Médiateur entre 
les deux. Ce mythe révèle déjà l’antériorité de 
Mithra à Zervan et au grand dieu de Zoroastre. 
C’est probablement par cette fonction de Mi-
thra que dans l’eschatologie mazdéenne, il est le 
premier des juges médiateurs devant lesquels les 
actions des âmes seront pesées dans la balance 
de Rashn. C’est sûrement grâce à cette fonction 
que dans le calendrier solaire, le nom du sep-
tième mois (mehr) dont le signe est balance est 
consacré à la divinité. En effet, la Balance étant 
l’emblème de la justice, est le seul signe toté-
mique du zodiaque qui n’est ni animal ni être 
humain, et qui n’a aucun mythe original dans la 
mythologie gréco-romaine. Pourtant, la fonc-
tion et le nom de la déesse Thémis qui évoque 
curieusement le mot arabo-persan de tamiz si-
gnifiant « la distinction entre le bien et le mal », 
dévoile la nature féminine de Mithra. Il est à no-
ter que la ville Thémiscyre, située sur les bordes 
du Thermodon, était la capitale des Amazones. 
Parmi les quarante tombes amazones fouillées 
dans quinze kourganes, vingt-huit avaient un 
mobilier habituel composé de fusaïoles (ancien 
petit peson conique) et d’autres objets qui, selon 
Iaroslav Lebedynsky, pourraient être associés à 
des cultes religieux pratiqués par les prêtresses 
ou sacrificatrices sauromate, sarmate et alain 
(Lebedynsky , 2009a : 108).    

 Il semble qu’avec la réforme religieuse de 
Zoroastre se fait jour dans le sein d’une période 
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sculpte ou peint, Mithra est vêtu d’un bonnet 
phrygien, d’une tunique, d’une cape flottante et 
d’un pantalon de type médique. Mais quelques 
bas-reliefs provenant de « la galerie Giustiniani » 
représentent la divinité sous forme d’une femme 
torse nu et parfois ailée (la forme et la position 
des ails évoquent curieusement celles de la cape 
flottante de Mithra) qui immole un taureau dans 
une grotte entre deux personnages mâles (Cau-
tès et Cautopatès), vêtus à l’orientale et coiffés du 
bonnet phrygien. Sur une améthyste gravée en 
creux, la déesse n’est point ailée. Sa tête est ra-
diée et ses cheveux rappellent les rayons du so-
leil. Au moment d’immoler le taureau, elle relève, 
comme Mithra, la tête et tourne ses yeux vers le 
ciel (Lajard, 1837-1849 : 176-179). Sur une mon-
naie Kouchane est gravée la figure d’« un Mithra 
femelle » (Duchesne-Guillemin, 1962 : 240). 

Les représentations antiques du costume 
des Amazones se divisent en deux types : orien-
tal et dorien. Leurs tenues dans le type orien-
tal est parfaitement identique à celle de Mithra, 
surtout la tenue d’une Amazone qui affronte 
un griffon (gravée sur un diadème en or scythe 
trouvé à Krasnodar). Mais dans le type dorien, 
la guerrière est vêtue d’une chlamyde plissée à 
la grecque qui ne couvre pas tout le corps (Le-
bedynsky , 2009a : 16-18). À cela s’ajoute encore 
la ressemblance indéniable de Mithra à la Ma-
rianne, l’un des symboles de la République Fran-
çaise qui sous l’apparence d’une femme coiffée 
d’un bonnet phrygien, incarnerait bel et bien la 
permanence des valeurs chères au mithraïsme : 
Liberté, Égalité, Fraternité.  

Dans les Véda, Mitra est le nom de l’un des 
dix feux célestes et aussi le nom de l’une des 
Apsara (les génies féminins de l’eau) qui sont les 
épouses des Gandharva1 (Razi, 1371 : 4-5). Du 

1. Les Gandharva sont des êtres portant une tête de cheval 
sur un tronc d’homme (comme les Centaures grecs). Ils sont 
en rapport précis avec les chevaux et l’attelage des chars, 

reste, Mitra a pour compagnon le redoutable Varuna. Celui-ci 
quand « exerce la justice avec une rigueur inflexible, le misé-
ricordieux Mitra, plus près de l’humanité, désarme l’adver-
saire par les ruses du droit et attribue à chacun sa juste place 
comme sa part légitime de grâces et de châtiments » (Blais, 
1984 : 49). Mitra s’oppose alors à Varuna comme le jour à la 
nuit ou comme ce monde à l’autre. Mais dans un seul hymne 
(Rig-Véda 3, 59) est écrit : « Mitra a fixé le ciel et la terre, il est 
bienfaisant, sage, souverain ; il contemple les races d’un œil qui 
jamais ne cligne. » (Darmesteter, 1877 : 63), et comme le sou-
ligne James Darmesteter, Mitra devient dieu du soleil à la fin 
de la période védique. Par ailleurs, le prénom Mitra est depuis 
toujours un prénom féminin pour les Indo-iraniens. 

Dans l’Avesta, Mithra-Ahura est une formule archaïque qui 
associe Mithra à un Ahura qui n’est pas encore l’Ahura Mazo-
da des temps historiques mais rappelle plutôt Varuna : « J’inp-
voque Mithra-Ahura, qui sont dans les hauteurs impérissables, 
dieux de l’ordre » (Yašt 10, 113. Yasna 1, 34 et 2, 44). Cette 

ceux du Soleil comme ceux des hommes, et ce trait leur reste à travers toute 
l’épopée. À l’instar des Centaures, ils sont buveurs, volent le soma et les autres 
boissons enivrantes, enlèvent les femmes et les nymphes (Apsaras), portent 
des épithètes gaillardes, et des textes rituels veulent que le premier époux 
de toute femme, avant son époux régulier, soit un Gandharva. Comme les 
Centaures, ils sont aussi les « éducateurs de héros » (Dumézil, 1940 : 9-10).  

Mithra et le taureau, fresque de Doura Europos, datée entre 168 et 256 ap. J.-C.
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vénéraient Mithra comme bagha, c’est-à-dire « partageur, le ciel 
lumineux répandant chaque jour ses trésors ». Le même mot 
est le nom ordinaire de Dieu dans les langues slaves et russes 
(Darmesteter, 1877 : 63, 320). Dans les inscriptions d’Ar-
taxerxès III à Persépolis, Mithra est évoqué par l’épithète ba-
gha. Les rois parthes-arsacides se nommaient souvent Mithra-
date, « donné par Mithra », et Cyrus le Grand était élevé par un 
berger mède nommé Mitradatès (Histoires, I, 110). 

Les informations archéologiques rapportées sur la religion 
des Mèdes et celle des habitants de la Mésopotamie, attestent 
qu’entre quinze et dix mille ans avant notre ère, ces peuples 
considéraient que la vie venait d’une déesse, que l’univers était 
« plutôt conçu qu’engendré » et que la source de la vie était 
féminine et non pas masculine, à l’encontre de ce qu’on croyait 
en Égypte. Le nombre de figurines de la déesse nue trouvées 
sur les sites de l’Iran et de la Mésopotamie en serait la preuve. 
Cette déesse devait avoir son dieu parèdre qui, à la fois, était 
son fils et son époux (Ghirshman, 1976 : 40-41). 

Selon une version du mythe cosmogonique iranien, Mithra 
sacrifie le bovin primordial afin de recouvrir la terre de la ver-
dure (troisième fonction indo-européenne). Sur les bas-reliefs 
sculptés par des artistes gréco-romains, Mithra est agenouillé 
sur le taureau et à contre-cœur sacrifie le bovin avec un poi-
gnard. Ce contre-cœur pour sa mission cruelle rappelle celui 
de la déesse Ishtar « la Souveraine des femmes, la plus grande 
des dieux » (Bottéro, 1998 : 282) qui, pour s’être libérée du 
monde des morts, devait sacrifier Tammuz selon le désir de 
sa sœur, la déesse de la mort. Tammuz remplace Ishtar dans 
le monde inférieur mais afin d’assurer la fertilité des terres et 
la fécondité des femelles, retournera au monde des vivants un 
seul jour au début du printemps. 

La tradition iranienne semble avoir gardé le souvenir de 
Tammuz dans le personnage de Khâdjeh Pirouz qui, avec un 
visage noirci, symbolisant son retour du monde des morts, 
apparaît à l’avènement de la fête de Naurouze (l’équinoxe de 
printemps). En effet, toutes les « fêtes printanières étaient 
d’abord une fête de deuil par laquelle on rappelait la mort du 
dieu de la végétation, mais c’était en même temps une fête de 
joie, parce que le dieu était ressuscité (Christensen, 1934 : 141).

Les statues parvenues de Mithra le présentent comme 
un jeune homme d’une beauté féminine surtout dans une 

époque où les hommes arboraient moustache 
et barbe. Une abondante chevelure bouclée qui 
se lève au-dessus de son front, l’entoure comme 
d’une auréole. Alors que l’artiste gréco-romain 
n’a aucun souci pour la nudité de ses dieux qu’il 

bas-reliefs, ou groupe de ronde bosse, portant la signature 
CWCTPATOY (possesseur actuel non connu),
Félix Lajard, Recherches sur le culte, les symboles, les attri-
buts et les monuments figurés de Vénus, en Orient et en Oc-
cident, Paris, Bourgeois-Maze, 1837-1849, pp. 176-179.

Fragment d’une frise antique de marbre blanc (Musée du Louvre)

Amazone affrontant un griffon. Détail d’un diadème en or 
scythe. Iaroslav Lebedynsky, Les Amazones, p. 18.
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et par un grand nombre d’autres poètes et de 
mythographes anciens. » (Lajard, 1867 : 154)

À l’instar de Mithra, dont le culte était célé-
bré dans une grotte naturelle, Arès était la seule 
divinité des nomades à bénéficier de sanctuaires 
sous forme de piles de fagots surmontés d’un 
« glaive perse » qui la représentait (Histoire, IV, 
62). Et chez les Alains, le culte d’Arès, centré sur 
une épée symbolique, était semblable à celui des 
Scythes (Kouznetsov,

 1997 : 103). 
C’est donc sur cette prémisse que cet ex-

posé envisage d’étudier le statut social et sen-
timental de femme guerrière dans un contexte 
mythico-religieux et historique afin d’interpréter 
l’émergence inhabituelle de l’Amazone ou de la 
femme ‘Ayyâr dans une culture patriarcale. 

    
Remarques sur le genre et la fonction de 
Mithra       
Le culte de Mithra, observé du XIVe siècle 

avant Jésus-Christ en Orient jusqu’au Ve siècle 
de notre ère en Occident (le mithraïsme)1, est le 
premier culte religieux connu chez les peuples 
indo-européens. Mais, contrairement aux idées 
hypothétiques qui considèrent Mithra ou Arès 
comme un dieu solaire indo-iranien, cette divi-
nité pour plusieurs raisons serait la Déesse-Mère 
solaire des peuples iranophones, particulière-
ment celle des Massagètes « peuple iranien venu 
de l’est au Caucase et confondu ensuite avec les 
Alains » (Christol, 2008 : 332), et des Saces et 
des Sarmates. Tomyris, la reine des Amazones 
installées aux bordes du Thermodon, qui était 
selon Hérodote une Massagète (Sace, selon Stra-

1. Après l’invasion d’Alexandre (336 av. J.-C.) et l’effondrement 
de l’Empire achéménide, le culte de Mithra prend une 
coloration et une extension nouvelle et se répand, sous forme 
de mithraïsme, dans tout le bassin méditerranéen. Là, il s’agit 
« d’une théologie et d’une idéologie qui ont nourri un courant 
religieux assez puissant et attractif  pour s’imposer durant plus 
de deux siècles à différents milieux de la société romaine, des 
bords de l’Euphrate à la Bretagne insulaire » (Turcan, 2000 : 9).

bon), jure « par le Soleil, souverain des Massagètes » de ras-
sasier Cyrus le « Roi des Mèdes » de sang (Histoires I, 212). Il 
est à noter que les Parthes juraient par Mithra qui veillait sur 
les serments et les contrats, et dans les récits d’origine parthe 
comme le Samak-é-Ayyâr et le Wîs et Râmîn, les personnages 
prêtent aussi serment de fidélité au nom de Mithra et jurent 
sur « la lumière, le feu et le Mehr (Mithra) » qu’ils ne trahiront 
jamais. Les Iraniens saluaient le soleil depuis toujours par une 
révérence profonde et aujourd’hui encore, « dans le peuple, 
on jure quelquefois par les rayons du soleil (beh tigh-é âftâb qas-
sam) » (Massé, 1938 : 171).

Or, contemporain des Achéménides, Hérodote ignore Zo-
roastre et son Ahura Mazda, mais parle brièvement de Mithra 
et l’identifie avec Aphrodite Ourania (Vénus de la mythologie 
romaine) : « Les Assyriens appellent cette déesse Mylitta2, les 
Arabes Alilat3, les Perses Mithra. » (Histoires, I, 131) 

Selon Geo Widengren, Hérodote aurait probablement 
confondu Mithra avec Anâhitâ qui est identique à Artémis 
grecque (Widengren, 1968 : 144). Mais la notice d’Hérodote 
sur le sexe de Mithra ne peut pas être une erreur ou une confu-
sion avec Anâhitâ. L’élément associé de celle-ci est l’eau, tandis 
que Mithra est identique au soleil et associé donc au feu. Par 
ailleurs, dans les récits et les chansons folkloriques iraniens, 
comme celles des Slaves et des Celtes, le soleil est attribué à 
la femme. Il faut rappeler que dans les croyances des anciens 
Arabes, même dans leur version islamique, l’univers céleste est 
dominé par le principe masculin : qamar (la lune) et celui de 
terrestre « par le principe féminin et dépendant de la déesse 
Shams (le soleil) » (Chelhod, 1964 : 94).   

La forme du nom de Mithra est médique (Widengren, 
1968 : 134). Les sources classiques sur la religion des Mèdes 
dont les Scythes et Parthes sont les héritiers, attestent qu’ils 

2. L’initié au Mithraïsme recevait un grade nommé milites. (Cumont, 1913 : 39).

3. Elle est l’une des trois divinités de l’Arabie préislamique citées dans le Coran : 
« Dites-moi si la Lât et la ‘Ozza et cette troisième, la Manât sont les filles de 
Dieu ? » (LIII, 19). Déesse de la fécondité, Alilat était l’idole des Bani-Thaqif 
et son sanctuaire était situé à Ta‘ïf, sur la route du Yémen. Déesse de l’amour, 
‘Ozza était la déesse protectrice de la tribu native du Prophète (Qoraïche). 
Son sanctuaire était à Nakhla sur la route orientale qui mène vers Bahreïn et 
le golfe Persique, et Manât était la divinité du destin et du bonheur dont le 
sanctuaire se trouvait à Qoudaïd. Elle projetait son aura sur la route qui menait 
de la Médine à Damas. (Chebel, 1995 : 33-34,   258)
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et Saces (Saka) et Massagètes en Asie. Et ce sont bien les guer-
rières de ces populations qui ont, dès l’Antiquité, été mises en 
rapport avec les mythiques Amazones, et qui ont fini par leur 
être identifiées. (Lebedynsky, 2009a : 7)

Selon Hérodote, les Scythes appellent les Amazones 
Aiorpata, nom que les Grecs rendent en leur langue par ce-
lui d’Androctones (qui tuent des hommes), car aior, en scythe, 
signifie un homme, et pata veut dire tuer, et que les Grecs 
chassent ces guerrières des bords du Thermodon (Histoires, 
IV, 110)1. Cependant dans toutes les langues iraniennes, l’éty-
mologie du terme amazone composé des mots ama et zan si-
gnifiait « femme puissante » (Lebedynsky, 2009a : 12).  

Sur le Plateau Iranien, ce sont les femmes ‘Ayyâr qui 
évoquent certains aspects des Amazones. Ces héroïnes d’ex-
ception qui font preuve dans la pratique de ‘Ayyâri (chevale-
rie iranienne), apparaissent pour la première fois dans le récit 
médiéval de Samak-é ‘Ayyâr dont l’histoire remonte à l’époque 
des Parthes qui étaient eux-mêmes les frères sédentaires des 
Scythes.   Issue de la société féodale parthe et nourri du culte 
de Mithra, le ‘Ayyâri était la seule organisation secrète dans 
laquelle les femmes avaient une vive participation.  

Le thème des Amazones comme un thème favori de la litté-
rature grecque a connu, à partir du Ve siècle avant Jésus-Christ, 
un grand développement littéraire et artistique à travers son 
association à d’autres mythes importants. Dans le cycle d’Hé-
raclès, le héros rencontre Hippolytè (la reine des Amazones) 
sur les rives du Thermodon et il lui a tant plu qu’elle veut lui 
offrir sa fameuse ceinture. Mais Héra, l’ennemie d’Héraclès, se 
déguise en Amazone et prétend qu’il voulait enlever la reine. 
Les Amazones, furieuses, attaquent Héraclès qui tue la reine 
et repart avec la ceinture. Dans une autre version, Héraclès 
enlève la sœur d’Hippolytè et réclame la ceinture de la reine 
comme rançon. Ou bien, c’est Thésée qui capture Hippoly-
tè et remet sa ceinture à Héraclès qui lui donne en échange 
l’Amazone Antiope (Lebedynsky, 2009a : 21). 

Selon la version plus poétique du mythe, les Amazones 
sont les filles d’Arès et la ceinture d’Hippolytè est offerte par la 
divinité. Or, la position de la ceinture à la taille, « aux reins », et 
le nœud qui la ferme éveillent des images de maîtrise sexuelle, 

1. L’édition de référence : Philippe-Ernest Legrand, Paris, Belles Lettres, 1945.  

et toujours d’un lien avec un supérieur divin, po-
litique ou spirituel censé avoir attaché la ceinture 
et, avec elle, celui qui la porte (Roux, 1995 : 196). 
La ceinture d’Hippolytè symboliserait donc la 
force, le pouvoir, la chasteté et la virginité. 

Les cérémonies relatives au rite initiatique 
de ‘Ayyâri, s’agissant, d’ailleurs comme tous les 
autres rites, « de l’intersection et de l’homologie 
structurelle de la destinée humaine et de la des-
tinée d’un dieu » (Couliano, 1984 : 79), nous in-
forment que l’initié, à la suite de plusieurs tâches 
et apprentissages, parvenait à recevoir une cein-
ture sacrée nommée Chad que lors d’une céré-
monie rituelle, son guide spirituel lui fermait au-
tour de la taille par trois nœuds. L’initié devenait 
ainsi le milite (soldat) de Mithra. Cette ceinture 
est analogue d’une part au Kosti des mazdéens, et 
d’autre part elle est identique au cordon à trois 
nœuds (Zonnâr) porté par le prêtre chrétien qui 
symboliserait la conception de la Trinité. 

 Pour comprendre les valeurs symboliques 
de la ceinture d’Hippolytè, il faut remonter 
jusqu’à la divinité d’Arès qui n’est qu’une figure 
scythique de Mithra, la Déesse-Mère solaire des 
Proto-iraniens par qui sont sortis les Mèdes, les 
Perses et les Bactriens. Sur plusieurs cylindres et 
planches qui représentent la cérémonie d’initia-
tion au culte de Mithra, souvent une prêtresse ou 
une marraine remet aux mystes (mâle et fe-
melle) la « ceinture obligatoire appelée kosti ou 
ceste ». Et sur certains cylindres, l’initiée est nue 
jusqu’au-dessus des hanches, et porte en travers 
du buste une large écharpe plissée et posée en 
biais, qui cache l’un des seins et laisse l’autre à 
découvert : « Un tel costume et le grade de sol-
dat que va recevoir cette femme nous rappelle 
involontairement ces personnages femelles, 
très-énigmatiques, que les Grecs désignent sous 
le nom d’amazones, qui ont pour patrie l’Asie 
occidentale, et dont les habitudes guerrières, la 
valeur et la chasteté, sont célébrées par Homère 
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Malgré que le Père de l’histoire, Hérodote, ou l’historien médiéval s’im-
pose la tâche d’écrire l’« histoire » selon un biais masculin dans laquelle des 
hommes chassent et des femmes maternent, l’existence des Amazones et des 
femmes ‘Ayyâr qui pratiquaient les arts de la guerre serait la preuve historique 
de l’égalité des sexes contre l’idée fausse d’inégalité naturelle entre les sexes. 
Vu que l’inégalité des sexes découle d’une organisation sociale reposant sur 
un système de classes et sur la propriété privée, cet article envisage d’éclaircir   
l’aspect insolite de la femme guerrière (Amazone, ‘Ayyâr) dans la littérature 
mythique ou légendaire des sociétés typiquement patriarcales afin de dévoiler 
la survivance d’une idéologie mythico-religieuse iranienne qui se nourrissait 
du culte de la Déesse-Mère Mithra, avant la réforme religieuse de Zoroastre. 

Introduction 
Il y a quelques années, les fouilles archéologiques au sud de l’Oural, à la 

frontière entre Russie et Kazakhstan, ont mis au jour les « tombes des Ama-
zones ». Ainsi, ces guerrières de la mythologie grecque passent de la légende à 
la réalité la plus tangible. D’après Iaroslav Lebedynsky, les Amazones corres-
pondraient aux femmes guerrières des nomades iranophones que l’histoire 
connaît sous le nom des Scythes, Sauromates, Sarmates et Alains en Europe 

La rencontre d’Alexandre avec la reine des 
Amazones, attribué à Pierre Mignard, vers 
1660, huile sur toile, H : 248 cm ; L : 249 cm, 
Inv.2012.1, Musée Calvet d’Avignon.

Les femmes ‘Ayyâr et Amazones : milites de Mithra
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