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  چكيده

دليل حضور پرقدرت خـود در ادوار تـاريخي كهـن و همچنـين     ايزدبانوان ايراني همچون آناهيتا به 
هـاي   انـد در عرصـه   كبيـر توانسـته   الگـوي مـادر    هايي از كهـن  مايه دنياي اساطيري و نيز با داشتن بن

هـاي عاميانـه ايرانـي كـه برگرفتـه از ذهـن        مختلف ذهن بشري به حيات خويش ادامه دهند. افسـانه 
مناسبي براي ادامـة حيـات ايـزد بـانوان ايرانـي در طـول تـاريخ         ناخودآگاه مردم هستند، بستر بسيار

ها را حضور ايزدبانوان و كاركردهاي آن توان ردپاي ها مي اند، به طوري كه با تحليل اين افسانه شده
در قالب نمودهاي مختلف انساني، حيواني و ... مشاهده نمـود. در همـين راسـتا هـدف از پـژوهش      

هـاي عاميانـه    هـا (آناهيتـا) در افسـانه    ني تداوم حضور ايزدبـانوي آب حاضر، بررسي نمودهاي حيوا
اي  هـا و اطالعـات ضـروري از منـابع كتابخانـه      يابي به اهـداف تحقيـق داده   ايراني است. براي دست
انـد. در   آوري شـده بـه روش توصـيفي و تحليلـي بررسـي شـده       هاي جمـع  استخراج گرديده و داده
ايج حاصل از تحقيق حاضر بيـانگر ايـن اسـت كـه آناهيتـا ايزدبـانوي       ها نت نهايت پس از تحليل داده

هايي همچـون   هاي عاميانة ايراني است كه توانسته در قالب ها داراي نمودهاي حيواني در افسانه آب
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  مقدمه
دانشمندان با مطالعه در اساطير ملل باستاني و بررسي ساختاري جوامع بدوي كنوني و 

ها الگوهاي كهنـي   اند كه بسياري از اسطورههاي رايج در ميان آنها به اين نتيجه رسيده آيين
تاكنون وجود دارند. كارل گوستاو يونگ روانشـناس  هستند كه در اقوام مختلف از گذشته 

هاي ملل مختلـف، بـه مضـامين و تصـاويري برخـورد كـه        سوئيسي با مطالعه دربارة اسطوره
او   يا انواع باستاني ناميد. به عقيـدة  1"الگو كهن"مكرراً در حال تكرار بود. او اين تصاوير را 

ــ   ــوع انســان هســتند    دةايــن تصــاوير مكــرر الگوهــاي تفكــري هســتند كــه نماين تجــارب ن
). اين تكرار معنادار اسطوره در طول تاريخ، بسياري از انديشمندان را بـه  54: 1390(اسنودن،

فكر فرو برد تا به رمـز اسـطوره دسـت يابنـد؛ هرچنـد كـه ارائـه دادن يـك مفهـوم كلـي از           
كاري است بس اسطوره با در نظر گرفتن  تمام ابعاد آن، به دليل ويژگي ساختاري اسطوره، 

گويــد:  شــناس معــروف مــي ) اســطوره49: 1377دشــوار. در همــين راســتا جــوزف كمبــل (
اند و همان نيروهايي كه به زندگي ما  ها وجه استعاري توان بالقوة روحي در بشريت اسطوره
باورهـاي    هـا زمـاني در عرصـة    بخشند. اسـطوره  بخشند به زندگي جهان نيز جان مي جان مي

الشـعاع آنهـا   اند، به طـوري كـه تمـام ابعـاد زنـدگي بشـري تحـت        تازان بوده بشري تنها يكه
است. اما همگام با متحول شدن جوامع و دگرگوني در باورهاي مردمي، اساطير، كه از  بوده

شــوند.   بـودند بـا مفــاهيم اجتمــاعي جديـد همسـاز مـي        پشتيباني ايمان مردم محروم شـده
شود. ايزد بانوان و الهگـان نيـز    رنگ ميامعه به تدريج كمترتيب جايگاه اسطوره در جبدين

كـم بـا تشـكيل دولـت      از اين تغييرات مصون نماندند، به طوري كه در مناطق مختلـف كـم  
رنـگ شـد و در    ي بيشتر و حاكميت گسترده شاهان، نقش برخي از اين خدابانوان بي شهرها

ابانوان تغييـر جنسـيت دادنـد و از    شبان راه از زمين به آسـمان بـرد. برخـي از خـد     عوض شاه
  ). 126: 1371تبديل شدند (الهيجي، "مردخدا"خدابانو به 
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هاي پريـان   هاي اساطيري نيز به قصه مايه به دنبال افول جايگاه الهگان و ايزدبانوان، بن 
هـا راه   هـا و افسـانه   هـاي قصـه   العـاده خـدابانوان و ايـزدان بـه شخصـيت      هاي خارق و ويژگي

اي  هـاي اسـطوره   دهد تا انديشه ) و آنچه كه اين اجازه را مي240:1389 (موسوي، است يافته
هاي جن و پري تداوم يابد، شـرايط زيسـتي انسـان بـوده اسـت كـه        ها خصوصاً قصه در قصه

 اسـت (درويشـيان،    داده همواره او را به خلق و بازآفريني اسطوره در قالب افسانه سـوق مـي  
ترين توجهي كـه   ترين سرگذشت خدايان و كهن ست كه قديمي). به همين دليل ا18: 1387

اسـت. قرابـت    به آفرينش و ايجاد طبيعت و انسان شده در قالب افسانه و اسـطوره بيـان شـده   
هـاي   دهد كه ردپـاي بسـياري از اسـاطير و آيـين     ها اين امكان را به ما مي ها و اسطوره افسانه

تـرين الهگـان ايـران     هيتا به عنوان يكـي از قـوي  كهن را در آنها جستجو كنيم. از اين رو آنا
الي متـون نظـم و نثـر بـيش از      بـه  باستان كه در رأس تمام ايزدبانوان قرار دارد، توانسته در ال

هـاي عاميانـه    ديگر ايزدبانوان به حيات خود ادامه دهد. نمودهاي مختلف اين الهه در افسـانه 
دگاري او در باورهاي انسان ايرانـي از زمـان   مان  دهندة نيز حضوري پررنگ دارد و اين نشان

  كهن تا كنون است. 
  

  پيشينه پژوهش
چيستي و چگونگي آناهيتـا نگاشـته شـده كـه از       هاي بسياري دربارة پيش از اين مقاله

آناهيتا، ايزدبانوي ايراني و سرسوتي ايزدبـانوي  " توان به چند نمونه اشاره كرد: آن جمله مي
اثـر فريـده    "آناهيتـا (ناهيـد) در اسـاطير ايـران    "چيستا؛   ) مجله1370( هالومل  نوشته "هندي

اثـر مشـترك بهـزاد     "پيوند آناهيتا و ايشـتر بـابلي  "؛ فصلنامة فرهنگي پيمان) 1385(معتكف 
مجلة دانشـكده ادبيـات و علـوم انسـاني دانشـگاه شـهيد       ) 1390سام و زينب خسروي( معيني

مجلـه  ) 1371( اثر سـوزان گـويري   "از تبار خدايان كهنآناهيتا ايزدبانويي "و، باهنر كرمان
  ... .  ،)1388اثر جان راسل هينلز  ( هاي ايراني اسطورهو كتاب  چيستا
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در تمام اين آثار پژوهشگران تنها به بررسي كاركردها و تاريخچه و پيدايي آناهيتا و  
ايــن ميــان برخــي از  انــد. البتــه در زن ايــزدان ايرانــي از ديــدگاه اســطوره شــناختي پرداختــه

شـناختي قصـة دختـر نـارنج و تـرنج و       نقد اسـطوره "هايي همچون:  پژوهشگران در پژوهش
اثـر مصـطفي     "هـاي فرهنگـي كـاربرد نـارنج، تـرنج و انـار در ايـن قصـه         زمينه بررسي پيش

 "پيشاني ردپاي اسطوره در قصة ماه"؛ مقالة مجله نقد ادبي)، 1389موسوي و ثمين اسپرغم (
شناسـي و   ، به تحليـل نمادهـاي باسـتان   مجلة فرهنگ مردم) 1390( يتا رفيعي سرشكياثر آز

انـد، ولـي مشخصـاً در ايـن      اي و ايزدان اساطيري پرداخته هاي افسانه با شخصيت  ارتباط آنها
آثار به ايزدبانوي خاصي از جمله آناهيتا اشاره نشده است. همچنين در هيچ يك از اين آثار 

ــه ح  ــده، ب ــه ش ــطوره  مطالع ــون اس ــا و مت ــا خــارج از باوره ــات آناهيت ــب ي ــاي  اي و در قال ه
ايي اشاره نشده است. از همين رو، در اين جستار بـرآنيم كـه    هاي غيرانساني افسانه شخصيت

عاميانـه ايرانـي    هـاي  را در افسـانه  ـهـا    آبايزدبـانوي   ــ  نمودهاي حيـواني مختلـف آناهيتـا   
 برشماريم. 

 مسئله پژوهش

ايزدبانوان ايراني قرار دارد كه به دليل منطبق بـودنش بـا صـورت      أس همةآناهيتا در ر
تـري از   تر و تراوشات ملموس هاي سطحي ازلي مادر، در ذهن انسان، توانسته خود را به اليه

خودآگاه ذهن سوق دهد. به همين سبب بر آن شديم تا بازخورد ايـن رهيافـت را در     حيطة
مودهاي حيواني آناهيتا كه به موازات نمودهاي انساني و نباتي  او ها بيابيم و به تجلي ن افسانه

رود، دسـت يـابيم.  بـراي تحقـق ايـن مطلـب از ميـان         مـي   هاي عاميانه ايراني پيش در افسانه
هـاي   اي، سه نمود اسب، مار و پرنـده كـه در اسـاطير و يافتـه     هاي غيرانساني افسانه شخصيت
ط با آناهيتا هستند، انتخاب شده كه در نهايت بـا رويكـرد   شناسي داراي بيشترين ارتبا باستان

اي با كاركردهاي آناهيتا پرداخته شـده   تحليلي به ارتباط ميان اين حيوانات افسانه ـ  توصيفي
  است.
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 روش پژوهش

ها  آوري داده اي بسنده شده و براي جمع براي بررسي موضوع تحقيق به منابع كتابخانه
هــا و  آوري نمونــه بــرداري اســتفاده شــده اســت. بعــد از جمــع اي و فــيش از روش كتابخانــه

تحليلي پرداخته شده  ـ  ها به روش توصيفي هاي تحقيق به بررسي و تجزيه و تحليل داده داده
 است. 

  آناهيتا
ها نيـز احتـرام بـه     رين عنصر حيات بشر است. يكي از اعتقادات كهن ايرانيمهمت آب 

در نزد اقوام ايراني، عنصري ستودني و قابل احترام بوده عناصر اربعه به ويژه آب است. آب 
است و اين امر با گفته هاي استرابو در كتاب جغرافياي خود كـه توصـيفي اسـت از ارتبـاط     

كننـد، نزديـك    ايرانيان با آب به خوبي مشهود اسـت: ايرانيـان وقتـي بـراي آب قربـاني مـي      
كننـد و آنگـاه    كي آن گـودالي حفـر مـي   روند و در نزدي اي مي درياچه يا رودخانه يا چشمه

  ).324 :1383 اند تا آب با خون آلوده نشود (جونز،  كنند و بسيار مراقب قرباني را ذبح مي
تواند به دليل شرايط زيستي خاصي باشد كـه در آن   ها به آب مي  احترام ويژة آريايي 

  عنصـر بـراي ادامـة     رينرسد آب كه مهمتـ  زمان با آن مواجه بودند. به همين دليل به نظر مي
اهميـت نقـش زن در جوامـع باسـتاني اسـت،        باروري كه نشان دهنـدة   زندگي است، با الهة

هـاي نخسـتين، آب بـا بـاروري پيونـد       ). همچنـين از دوره 321: 1390يابد (معيني، ارتباط مي
). 183 :1393 است (افضل طوسـي،  داشته و در دو شكل باران و زني باردار نمايش داده شده

آينـد كـه    هايي به وجـود مـي   النوع شود كه در اساطير ايران رب اين معني هنگامي نمايان مي
توان  شوند. در اين ميان مي الهه و نگهبان آب هستند و موجب بركت و باروري و زايش مي

ي گذاري يك با نام اوستااز آناهيد ايزدبانوي آبها نام برد. اهميت و اقتدار اين ايزد بانو نيز در 
به نام او كامالً مشهود اسـت. آناهيتـا در    آبان يشتبه نام ها  يشتترين و زيباترين  از طوالني
آناهيـد خوانـده شـده اسـت كـه در تجزيـة لغـوي،         "سـور  اردوي"به نـام   اوستا  يشت پنجم

اي  ، كـه نـام رودخانـه   "ardavi"شـود يكـي: اردوي    قسمت اول آن به دو بخش تقسيم مي
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 آبان يشتاز  "اول  كردة"است. در  "رطوبت و نمناكي"اصل به معني  است اساطيري و در
بـدان هنگـام كـه ارديويسـور     «به نگاهباني آناهيتا و اين رود اساطيري نيز اشاره شده اسـت:  

هزار درياچـه و هـزار رود  هـر يـك بـه درازاي چهـل روز راه مـردي         - آن دارنده -آناهيتا
هاي آن دريا به جوش  شود، سراسر كرانه وان ميبه سوي درياي فراخ كرت ر -چابك سوار

است كه صفت به معني  "sura"). ديگري298: 1385(دوستخواه، » در افتد و ميانة آن برآيد
اسـت. در ديـن    "آاليـش و پـاك   بـي "نيز صفتي بـه معنـاي    Anahita" "است.  "نيرومند"

يـز بـه نـام او آبـان     روز و مـاه هشـتم از سـال ن    زرتشتي دهمين روز از هـر مـاه شمسـي آبـان    
شود و از ميـان   برگزار مي "آبانگان"گذاري شده است. در دهمين روز از آبان نيز جشن  نام
  ). 187: 1393اند (افضل طوسي، ها نيلوفر را در ارتباط با آن دانسته گل

كند كه افزاينده جان،گله و رمه اسـت و دارايـي    نيز آناهيتا را آشوني معرفي مي اوستا
كنـد و زهـدان زنـان را بـراي زايـش       بخشد و نسل مـردان را پـاك مـي    زوني ميكشور را اف

خـدايي دليـر    شـوهر، سـرور و خانـه     و بايـد دوشـيزگان كوشـا و شايسـته    ـاز ت... . « پااليد مي
و اي ـتـ  ـ  يـد. تويـي خوب خواهنـزايش ـ  انـام زايمـبه هنگ ـ  خواهند. از تو بايد زنان جوان

ادهنده ـ). او را شفـ 1385:298،وستا(ا »جاي تواني آورد  همه را به  اينكه ـ   اردويسور آناهيتا
ستودن آناهيد چنين گفته شده   خطاب به زرتشت دربارة آبان يشت،دانند، چنانكه در  نيز مي

  است:  
جــا [دامــان] گســترده،  كــه در همــه ـرا   "اردويســور آناهيــد"اي ســپيتمان زرتشــت: «
  (همان).»  من بستاي! به خواست ـاست بخش، ديوستيز و اهورايي كيش  درمان

گويند كه اسـكندر مقـدوني انتظـار داشـت آناهيتـاي      در ارتباط با شفابخشي او نيز مي
). نيز دعايي در ستايش او براي 1392را شفا دهد (فضايلي، "هفايستيون"شفابخش دوستش 

اوسـت آشـوني كـه جـان افزايـد گلـه و رمـه و        «شـود:   ش بركت و رحمت خوانده ميافزاي
ــده گيتــي اســت     ،اوســتا» (دارايــي و كشــور را افزونــي بخشــد [اوســت] آشــوني كــه فزاين

1385: 296 .(  
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هـا در آثـار تـاريخي     هـا عـالوه بـر اسـطوره     ابعاد عظمت و شكوه اين ايزد بـانوي آب 
بينـيم نـام وي بـراي نخسـتين بـار در       كـه مـي   وريكشف شده به خوبي نمايـان اسـت. بـه طـ    

هاي اردشير دوم در همدان و شوش بالفاصله بعد از نام اهـورامزدا و قبـل از نـام ميتـرا      كتيبه
تـرين   ). كهـن 140: 1374 است و اين نشانگر پايگـاه ارجمنـد اوسـت (گـويري،      (مهر) آمده

سه تا چهار هزار سال پـيش از مـيالد   نقش به جا مانده از اين ايزدبانو تنديسي است متعلق به 
 كــه در ناحيــه ويلنــدرف اتــريش كشــف شــده و بــه همــين نــام نيــز مشــهور اســت (همــان، 

شك نشـان از سـيطره و قـدرت ايـن مـادر كبيـر در        ). بر شماري موارد فوق بي1018: 1371
  ناخودآگاه جمعي بشر دارد. از اين روست كه در تراوشات ذهنـي بشـري كـه همانـا افسـانه     

خوريم كه ما را ناگزير به اين ايزدبانو رهنمـون   مي  باشد به نمودهاي بر ها ميبارز آن  مصداق
  سازد. مي

  هاي ايراني   نمودهاي حيواني آناهيتا در افسانه
هـا را محصـول همـان ذهـن يـا ناخودآگـاه اسـطوره پـرداز بشـري بـدانيم،            اگر افسانه

به عنوان مادر كبير و همچنين يكي از الهگان توانيم بر اين فرض واقف شويم كه آناهيتا  مي
هـاي ايرانـي بـه     قدرتمند ايران باستان در ناخودآگاه و شايد هم خودآگاه سازندگان افسـانه 

خاصـي    حيـات او تنهـا بـه جنبـه      حيات خود ادامه داده است. اين در حالي اسـت كـه ادامـه   
اي خـاص خالصـه نشـده     شود؛ به عبارت ديگر مـثالً در يـك شخصـيت افسـانه     مربوط نمي

اي ساري اسـت   يك امر بايد و الزم در عناصر متفاوت افسانهاست، بلكه هويتش به صورت 
ــين  ــي محقق ــواع تيــپ  شناســي افســانه در ريخــتو از طرف ــا يكــي از ان ــراي   ه ــايي كــه ب ه

اسـت. يـاريگر در    "يـاريگر "الگـوي   شـوند، همـان كهـن    هـا قائـل مـي    هاي افسانه شخصيت
همچون: دختر شاه پريان، سـگ، گربـه، اسـب دريـايي، اسـب، پيـرزن،        هاي متفاوتي شكل

هـا   در بررسي افسانه ).155 :1387 شود (خديش، ها ظاهر مي ماهي، كبوتر، مار و ... در افسانه
خوريم كه يـاريگر هسـتند و نقـش اصـلي را در      مي العاده بر ياري از حيوانات خارقنيز به بس

كنند كه اتفاقاً اين حيوانـات بـه نـوعي     گذراندن حوادث پيش رويِ قهرمان داستان ايفاء مي
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باشند، مانند: اسب، پرنده، و ... . به همین روي در ادامه به بررسـی   در ارتباط با آناهید نیز می
هــا  کارکردهــاي مختلــف آناهیـد در قالــب نمودهــاي حیـوانی خــود در افســانه  شـواهدي از  

  پردازیم. می

  الف) اسب
از دیرباز تاکنون اسب در تکامل زندگی بشر نقش فراوانی ایفا کرده اسـت. یکـی از    

نخستین حیوانات سودمندي است که انسان یکجانشین آن را رام کرد. اسـب عـالوه بـر ایـن     
ــود توانســت   ــاتی خ ــش حی ــرد و      نق ــدان نب ــد در می ــد و کارآم ــالحی نیرومن ــوان س ــه عن ب

هـاي   چنانچـه در تمـدن  یابـد.  بشـري دسـت     کشورگشایی شاهان به مقـامی بـاال در خـاطرة   
سـپرده   شدنـد با تشـریفات بـه خـاك    که در جنگ کشته می  هایی اسب"ابتدایی برخی ملل

 ). 52 :1392(دایجست بـوك، "تاز آنهانـام بـرده اس ایلیادشدند که هومر نیز در حماسه  می

هـا، اسـب    بسیاري از تمـدن  ها و مراسم دینی شایـد به همین دلیل است که در اسطوره
گاه آن را با خـدایان دریـا   "شامخ دارد و مقامی 

از  .)24 :1393 (هــال،"انـد  دانسـته  نیـز مـرتبط مـی   
هـاي برخـی ملـل،     همین روست کـه در اسـطوره  

تواند پایگـاهی آسـمانی    اسب همچون آدمی می
وفـا و مـؤثر    باشد، موجودي باهوش، بـا  نیز داشته 

 ).154 :1384هاست (ذاکري،  در زندگی انسان

 شاهد این نوع نگرش و تقدس اسب در 

 اوسـتا که با مطالعۀ مندرجات  آیین کهن و مذهب ایرانیان باستان نیز هستیم. به طوري 
یابیم که این جانورِ بسیار سودمند، از نظر ایرانیان به شدت مقدس بود. در  اسب درمی  دربارة

بدرسـتی سـه پاکـان    «ت: ها نام بـرده شـده اسـ    از اسب به عنوان یکی از سه مقدس هوم یسن
  ).150 : 1385(اوستا، ....» نفرین خوانند، گاو، اسب و هوم 

شد. ارتبـاط اسـب بـا     همچنین در خاندان زردشت از میهمانان با شیر اسب پذیرایی می
خورشید و ایزدان خورشیدي و آب و ایزدانِ مربوط به آن و همچنین ارتباط اسب بـا دیگـر   

 شکل اسب سفالی، شوش،به  ریتون -1تصویر
 )45: 1393ق.م (افضل طوسی، 8قرن 



 125   يرانيا  انهيعام يها افسانه در تايآناه يوانيح نمود سه يتجل

 

 

باشـند. اسـب از ميـان     ف همگي بهترين دليل تقـدس اسـب مـي   ايزدان و خدايان اقوام مختل
ايزدان با اردويسور آناهيد، تيشتر، درواسپ، سروش بهرام و مهر ايزد ارتباط دارد. همچنـين  

، پيشـگويي و ... بـراي اسـب     بخشـي  بخشي، درمـان  هاي بركت اساطير ملل مختلف خاصيت
يم كـه اردويسـور آناهيـد بخشـنده اسـبان      خـوان  نيز مي اوستا). در 1388زاد،  قائل بودند (قلي
به كه بايد من (آناهيد) ثروتـي  "است:  به اين معني نيز اشاره شده  آبان يشتنيك است. در 

. يا ايـن كـه بسـياري از قهرمانـان     "ها و كمال از براي روان بدهم ها و خيلي از اسب از اسب
نگ پيشدادي در باالي كوه هكـر  كردند، همانند هوش هاي فراواني قرباني  براي آناهيتا اسب

  ).302رمه خوب در باالي كوه هكر (همان:   ) يا جمشيد دارندة301: 1385(اوستا، 
دهد؛ او را زني نيرومند، سپيد، زيبا  طور تصويري كه اوستا از آناهيد نيز ارائه مي همين

پربها، پرچين اي  هايي زرين و كمربندي بر ميان و جبه كند؛ با كفش اندام معرفي مي و خوش
اي زرين بر گوش و تاجي با يكصد گـوهر بـر سـر دارد كـه از      و زرين در بر او و گوشواره

برنـد كـه بـاران، بـاد، ابـر و       او را چهار اسب نـر مـي    آورد و گردونه ميان ستارگان سر بر مي
بخشي او ارتبـاط دارد و هـر چهـار اسـب      ). اين تعبير با بركت309 و 319 اند (همان: تگرگ

زاده،  يزدبانو با آب ارتباط دارند. در اساطير يونان هم اسب از آب آفريده شده است (قلـي ا
1388 .(  

اي به عنوان مركب مقدسـي اسـت كـه همـواره بيـانگر شـكوه        اسب در متون اسطوره
هاي ايراني نيز گوياي همـين پيونـد آن بـا ايـزدان و      اسب در افسانه  ايزدان بوده است. چهرة

هـايي كـه    دهنـد يـا  اسـب    هاي پريزادي كه راكب خود را يـاري مـي   ت. اسبها اس اسطوره
از ايـن ميـان در    آينـد.  هـايي كـه از آب بيـرون مـي     تولدي عجيب و غريب دارند و يا اسب

هـايي آشـكار    هـا در اسـب   بـا آناهيـد خـداي آب      هاي ايراني نمود بارز ارتبـاط اسـب   افسانه
ند و يا اين كه از مادياني كه از چشمه يا دريـا خـارج   ا شود كه از دريا و رود بيرون آمده مي

 "دريـايي   كـره "يـا   "هـاي دريـايي   اسـب "هـا را   آيند. معموالً اين اسب شده است به دنيا مي
هـاي آبـي يـا دريـايي هسـتند كـه مـا امـروزه          ها بسـيار متفـاوت از اسـب    نامند. اين اسب مي
العاده هستند و غذايي متفاوت از ديگـر  رقهاي خا آنها داراي ويژگي  شناسيم. تقريباً همة مي
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  افسـانة  اسبان دارند (مثالً نقل و نبات و يا كشمش و ... ) و اكثـراً نيـز يـاريگر هسـتند، ماننـد     
  ).21 :1374(الول ساتن،  "دريايي  كره"

خوانيم كه: پادشاهي پسري داشت به اسم شاهزاده ابراهيم. اين پسر  در اين افسانه مي  
زند! و او را در تمام مراحل از مـرگ و مشـكالت    ايي دارد كه با او حرف ميدري  يك كرة
كنـد و   كنـد و داراي توانـايي پيشـگويي اسـت. در ادامـة داسـتان اسـب پـرواز مـي          آگاه مي

شود و قصري  برد كه موجب آشنايي او با شاهزاده خانمي مي شاهزاده ابراهيم را به باغي مي
  ... .  كند يايي موجبات ازدواج او را فراهم ميسازد و همين كرة در براي او مي

 "كـرة اسـب دريـايي    ملك جمشيد و"توان در افسانة  تر اين مضمون را مي نمونه بارز
دهـد و  ) ديد. در اين افسانه، پادشاهي همسر خود را  از دست مي15  :2، ج1390زاده، (قاسم

او از دريـا كـره اسـب دريـايي     دهد كه براي  براي اينكه غم فرزند خود را بكاهد دستور مي
... . غذاي كره اسـب، گـالب و شـربت و نقـل و نبـات اسـت. پسـر پادشـاه بـزرگ           بگيرند

شـود؛ از ايـن رو    رو مـي  بـه    كند، ولي با مخالفـت او رو  شود و نامادري به او نظر پيدا مي مي
ه اسـب پسـر   دهد ... . كر كند، ولي هر بار اسب دريايي پسر را نجات مي قصد جان او را مي

پسـر بـا    ... شـود.  بـرد و در آنجـا پسـر بـا شـاهزاده خـانمي آشـنا مـي         را به باغ پادشـاهي مـي  
. پسـر وقتـي بـه    رسد .. كند و به تاج و تخت مي ج ميهاي اسب خود با دختر ازدوا راهنمايي

بـار نيـز از اسـب دريـايي      بيند كه پدرش نابينا شده است كـه ايـن    گردد، مي شهر خود برمي
 يابد ... . كند و چشمان پدر شفا مي ي توتياي دريايي ميتقاضا

تواند در عمق  خورد مي هايي كه در اين داستان توسط كره اسب دريايي رقم مي اتفاق
اي آناهيتـا در ايـن افسـانه رهنمـون كنـد. در نمادشناسـي و        خود، مـا را بـه حضـور اسـطوره    

و مادر است؛ يعني اسـب مؤنـث فـرض    نمادها اسب، نمود روح زنانه   هاي روانكاوانه تحليل
جمشيد و التيـام   شده است. در اين داستان نيز كره اسب به عنوان جايگزيني براي مادر ملك

شود. ارتباط اين جلوه از اسب به عنوان نمـود مـادركبير    بخش فراق مادر به داستان وارد مي
زاده شـدن آن در دريـا و    تواند در ارتباط بـا آناهيـد باشـد. از طرفـي     در قالب اين افسانه مي

پيوند كره اسب با آب به عنوان بارزترين نمود آناهيتا راهنماي خوبي بـراي ارتبـاط ايـن دو    
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اي و خـاص آن اسـت. از    عادي است و نمايانگر نژاد اسـطوره  باشد. غذاي كره اسب غير مي
اه ديگر سو پيشگويي و حل مشكل كردن آن براي يك شاهزاده به طوري كه شاهزاده هرگ

خواهـد، هماننـد شـاهاني     طلبد و چـاره كـار از او مـي    افتد او را به حضور مي در تنگنايي مي
اي  آورند. از طرفي مال و ثروت و خانه است كه براي پيروزي به درگاه آناهيتا روي نياز مي

جمشـيد   دهد باعث ازدواج ملك جمشيد مي دريايي براي گشايش كار به ملك كه كره اسب
اي كه براي دختـران همسـراني    شود. اين خويشكاري آناهيد به عنوان الهه اه ميبا دختر پادش

شود. همچنين نمود ديگر اين ايزدبـانو   دريايي محقق مي يابد نيز به دست كره اسب پاك مي
در دو اتفاق مهم آخر داستان در خور تأمل است؛ آنجا كه كره اسب بـراي شـفاي چشـمان    

  .آورد پادشاه توتياي دريايي مي
هاي ديگر  كنندگي كره اسب از ديدگاه نگارنده يكي از سرنمونه بخشي و درمان شفا 

وار ايـن افسـانه حـول شخصـيت ايـن كـره        آيـد. سـاختار زنجيـره    اين افسانه بـه حسـاب مـي   
تـر شـود،    اي نمايـان  اي اين موجـود افسـانه   دريايي باعث شده كه ابعاد مختلف اسطوره اسب
جمشـيد   بخشي به ملـك  شمان حاكم باعث پادشاه شدن و تاجطوري كه آن با شفا دادن چ به
دريـايي   بخشي و شفادهندگي آناهيد در اسب توان چنين گفت كه كاركرد تاجشود. مي مي

متبلور شده است. اين ادعا بـه ايـن سـبب اسـت كـه آناهيـد تنهـا موكـل آب نيسـت، بلكـه           
رمه و بركت و ارزاني داشتن شوهر نها: افزايش گله و آ كاركردهاي متفاوتي دارد، از جمله 

به زنان پاك و قدرت بخشي و شفادهندگي و تاج بخشي و ... است. در مورد اخير يكـي از  
ترين بقايايي كه از عبادت ناهيد در دست است و بـه آن اشـاره شـده اسـت، مجلـس       جالب
عالمـت   نوار داري كه  گذاري نرسي پادشاه ساساني است. در اين حجاري پادشاه حلقة تاج

زاره همـان ناهيـد اسـت كـه       گيرد. خداوند در اينجـا بـه عقيـدة    سلطنت است از خداوند مي
برومند و بلند باال به پا ايستاده، تاجي جواهر نشان بر سر گذاشته است و نرسـي در مقابـل او   

كـه  ـ   گيرد. حجاري ديگـري  به پا ايستاده و نگيني كه عالمت قدرت و اقتدار است از او مي
در كنار غار شاپور وجود دارد كه بـه فرمـان خسـرو پرويـز      ـ  گذاري است جلس تاجيك م
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دهـد (باسـتاني پـاريزي،     كنده شده  است. در اين حجاري آناهيتا به خسـرو پرويـز تـاج مـي    
1373: 206 .(  
هـا وجـود دارد ايـن     ديگري كه در ارتباط اسب با آناهيـد و نمـود آن در افسـانه     نكتة

هـاي جـادويي    هـا اسـب   اي در بسياري از افسانه هاي دريايي و افسانه باست كه عالوه بر اس
ي رازآميـز و ... ظـاهر    هـا  ها بـا كارهـاي شـگرف و تولـد     ديگري نيز وجود دارند. اين اسب

ايـن حيـوان بـا     كنند تا به سعادت يا پادشـاهي برسـد.  شوند و به قهرمان اصلي كمك مي مي
اي دارد؛ ماننـد ماديـان    ، در افسانه نيز حضوري افسانهاي كه بدان اشاره شد اي اسطوره سابقه

) نيز 29: 1390،2زاده، ج (قاسم  "دلدل"كه در افسانه  ها، به طوري  چهل كره در اكثر افسانه
اي كه در آن دو برادر و يك برادر ناتني براي خريد اسب بـه بـازار   كنيم؛ افسانه مشاهده مي

اي بزايد آن را  د كه از نژاد دلدل است و هر وقت كرهخر مي روند و برادر ناتني مادياني مي
  اندازد.  در آب دريا مي
رسـد، وجـود عنصـر آب امـري ضـروري       هايي با محوريت اسب به نظر مـي  در افسانه

است و پيوند هميشگي با اسب دارد. كره اين اسب از نژاد برتر است. خوراك اين اسب نيز 
هـا بـا    انديشيدن دارد و شاهزاده را از تمام حيله نقل و كشمش است! و توانايي حرف زدن و

چكـد و بـه   بـرد كـه آنجـا آب از كـوه مـي      سازد ... . دلدل شاهزاده را به جايي مـي  خبر مي
خواهد كه سـرش را زيـر   شود. اسب از شاهزاده مي محض اصابت به زمين به طال تبديل مي

دهـي و رهـايي از     كمـال  اين آب بگيرد تا موهاي سرش طاليي شود. عنصر بركت بخشي و
شود، زيرا در ادامه، همين موهاي طاليي اسـت   مشكالت نيز توسط اين كره اسب محقق مي

رساند. (بعد از اينكه شاهزاده خانم بـه همـين    كه شاهزاده را به شاهزاده خانم و پادشاهي مي
ختـر  واسطه و با پرت كردن سيب به طرف شاهزاده او را بـه همسـري انتخـاب كـرد، پـدر د     

بخشي كـه بـه    گيرد. اين شفا شود و شاهزاده دواي درد پدر همسرش را از اسب مي بيمار مي
اي از شـفا بخشـي آناهيـد در ارتبـاط بـا       هـمايـ   تـوان درون  شود مي دست اين اسب ميسر مي

باشد. جنگي نيز براي پادشاه اتفاق  -البته با نظر به ديگر شواهد موجود در اين افسانه -اسب
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شود. نمود جنگـاوري   كه پيروزي آن به دست شاهزاده با كمك دلدل تنها ميسر مي افتد مي
 و پيروزي و فتوح اين اسب نيز در اينجا قابل تأمل است. 

هايي كه اسب داراي چنين خصوصيات و شواهد مشابه است در  از اين دست مضمون
مايـه را   از ايـن درون تـري   شود. همچنين نمونـه متفـاوت   ها ديده مي هاي مختلف افسانه قالب
) نيـز مشـاهده كـرد. در ايـن     399: 1،ج1392(قاسم زاده، "درويش  حيله"توان در افسانة  مي

شدند و چهل ماديـان داشـت    دار نمي خوانيم كه: پادشاهي چهل زن داشت كه بچه افسانه مي
كه كره نداشتند. روزي درويشي به او سيبي داد و گفت نصف آن را بايد بـه چهـل قسـمت    

شوند. درويش نيز پس از به دنيا آمدن  دار  هايش بدهد تا بچه ها و زن قسيم كند و به ماديانت
ها را با خود برد. كـره اسـب    ها و فرزندان پادشاه يكي از دخترها و يكي از از كره اسب  كره

سـازد و   خواست او را بكشد، آگاه مي درويش كه مي  پادشاه را از حيلة كه پريزاد بود دختر
برد كـه پسـر پادشـاه در     دهد. يك روز كره اسب دختر را به شكارگاهي مي را نجات مي او

شوند و پس از ماجراهـاي بسـيار    هم مي  بيند و هر دو دلبسته آن بود. دختر نيز شاهزاده را مي
شـود كـه دختـر پادشـاه را در نبـود       بسيار باعـث مـي    كنند. درويش با حيله با هم ازدواج مي

اي  دهد و كنار چشمه بياندازند، ولي كره اسب دختر را از آتش نجات ميشوهرش به آتش 
شـود و در   درويـش مـي    گـردد، متوجـه حيلـه    گذارد؛ هنگامي كه شوهرش به خانه برمي مي

گـذارد. سـرانجام شـاهزاده بـه كنـار همـان چشـمه         سوگ همسرش سر به كوه و بيابـان مـي  
او را بـاالي درخـت كنـار چشـمه     بينـد و   رسد و عكس همسـرش را در آب چشـمه مـي    مي
  يابد. مي

بينيد به دنيا آمدن قهرمان اصلي داستان (دختـر پادشـاه) و    طور كه در افسانه مي همان 
زمان با هم و بسيار رازآلود و خاص است. در پيِ نازايي همسـران   ياريگر او (كره اسب) هم

پريـزاد بـودن اسـب هـم      افتد. هاي او اين سيب درويش است كه كارگر مي پادشاه و ماديان
هاي مام بـزرگ   ها و جنبه نيز يكي از خويشكاري 1زيرا پري تواند باشد نشان از اين نمود مي

                                                                                                                   
 )1350باقي مانده است (سركاراتي ، "parik"است كه در پهلوي به صورت "parika"اي اوستايي واژه پري كلمه . 1
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الگوي مادركبير است و اين در حاليست كـه   طور كه آناهيد نيز نمودي از كهن است، همان
ها با به كارگيري نمودهـاي آناهيتـا بسـياري از كاركردهـاي ايـن       پريان در بسياري از افسانه
اند  ها با زايش و زاييدن ارتباط داشته اند. همانطور كه در گذشته پري ايزدبانو را محقق نموده

ربايند و يا وابستگي زيادي به رقـص و رامـش و آوازهـاي     ا هنگام زادن ميو گاه نوزادان ر
نامنـد، در قـالبي    )، گويي ناهيد كه او را زهره خنياگر نيز مـي 1350شبانه دارند (سركاراتي، 

  اند.  رسان بوده است. پريان گاه پيشگو و گاه درمانگر و گاه آسيب تر هبوط كرده  زميني
انـد. در   ها روي درختان، درون غارها دانسته ها، جنگل ها، آب جايگاه پريان را در دريا

انــد (افضــل  دانســته هــا و درياهــا منســوب مــي اســاطير يونــان قســمي از پريــان را نيــز بــه آب
هـا   هـا و قنـات   هـا و چشـمه   ). از اين رو به اتفـاق جايگـاه پريـان را حمـام    158 :1393طوسي،

هـاي   ب و كاركردهاي مشابه آن با آناهيتا مصداق. از اين ارتباط پري با چشمه و آ1دانند مي
هاي مختلف و جلد  بينيم. از ديگر خصوصيات پريان، رفتن در كالبد ها مي فراواني در افسانه

شـده   حيوانات و اشخاص مختلف است. در اين جستار به آن نمود حيواني از پري پرداختـه  
اورشناختي خود به نـوعي بـا آناهيتـا در    باستاني يا نمادپردازي و يا حتي ب  است كه در پيشينة

در اين جا اسب نيز در قالب پريزادي ظـاهر شـده اسـت كـه هـم      ارتباط بوده است. چنانچه 
ازدواج. در آخر افسانه نيـز، وصـال زن و     بخش است و هم شفادهنده و هم پيوند دهندة تاج

سـب در افسـانه را   هاي ايـن چنينـي از حضـور ا    افتد. مضمون شوهر در كنار چشمه اتفاق مي
  توان در موارد مشابه زير مشاهده كرد: مي

خـون  ")؛ 611(همـان:  "گل قهقهـه ":)؛ 1،ج1389زاده، (قاسم "كره اسب پريزاد بود"
ــر ")؛ 587(همــان:  "پســر كاكــل زري")؛ 665(همــان: "صــلح ــر پادشــاه و پســر فقي  "دخت

ماديـان  ")؛ 117ن:(هما "گل به صنوبر چه كرد")؛ 145(همان: "اسب چوبي")؛ 495(همان:
دختـر  ")؛ 45: 2،ج1390(قاسـم زاده،  "گيس طال و اسـب سـياه  ")؛ 357(همان:  "چهل كره

)؛ 291) (همـان: 2سه برادر (")؛ 135(همان: "پسر پادشاه و شاه پريان")؛ 321(همان: "پريزاد

                                                                                                                   
 ).383: 3،ج1391مي توان پيدا كرد (قاسم زاده، "باج دوك". شاهد اين مضمون را در آن قسمت از افسانه  1
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(قاســم  "پــا مــرد جــادوگر و اســب شــش")؛ 425(همــان: "پهلــوان جوســر و ناپــدري ديــو"
ــال ")؛ 539 :3،ج1389زاده، ــرغ زرب ــان:"م ــيد و ملــك  ملــك")؛ 599(هم ــيد جمش  "خورش

شـرور  ")؛ 281(همـان:  "آميـز  تـاج خـروس سـحر   ")؛ 33(همـان:  "هزاردستان")؛ 71(همان:
محمد و طلسم دختـر شـاهپور    ملك")؛ 373(همان: "هزار هزار دانه انار")؛ 41(همان: "بلول
خسرو بـه گـل چـه    ")؛ 273 :4ج ،1389زاده، (قاسم "افروز نجمان و گل")؛ 307(همان: "شاه
دختـر  ")؛ 175(همـان:  "محمد و سفر بـه سـرزمين دو خورشـيد    ملك")؛ 383(همان: "كرد

: 1387(خـديش،  "كـره سـياه  ")؛ 96(همـان:  "دژ هـوش ربـا  ")؛ 605(همان: "گلستان عرب
دختـر  ")؛ 429(همـان:  "رحم گرفت محمد كه تقاص برادراش را  از دختر بي ملك")؛ 237

كـره  ")؛ 218(همـان:  "شاهزاده ابراهيم و شـاهزاده اسـماعيل  ")؛ 518(همان: "ينچين و ماچ
  ).32 :1374) (الول ساتن،2( "اسب دريايي

  ب) پرنده 
  را تجسم بخشـيده   نهااند كه آ هاي هوا دانسته در تحليل نمادشناسي پرنده را از ويژگي

).  پرندگان را نيـز  39: 1393روند (هال، است، به طوري كه يكي از چهار عنصر به شمار مي
نماد آسمان و گاه نيز پرندگان را بر نماد دريا كـه خطـوط موجـدار افقـي يـا عمـودي بـود        

هاي شوش پرنده نمادي از عناصر مختلـف اسـت. گـاه نمـاد صـاعقه،       كشيدند. در سفال مي
خورشيد، آتـش، ابـر و گـاه نمـاد بـاد و آب اسـت. از ايـن پرنـدگان طـاووس و كبـوتر در           

 است. شـايد حضـور طـاووس در نگـاره هـا بـه       هاي ايراني و اشياي باستاني ديده شده  نگاره
دليل تقدش اش درآيين زرتشت باشد؛ زيرا ايرانيان باستان معتقد بودند كه  طاووس به دليل 
نوشيدن آب حيات عمر جاودانه يافته است. همچنين است كه طاووس در ايـران باسـتان بـه    

).  در ايـن ميـان، يكـي از    1389فـر،  شايسـته پـور؛   وده است (صـباغ غ ناهيد مطرح بعنوان مر
به گاه او با يك پرنده است. او اغلب بـر ظـروف و     آناهيتا، ارتباط گاه  مهم در نگارة  صراعن

بنـدد.   هـا نقـش مـي    اي و برنزي دوره ساسـاني همـراه بـا كبـوتران و طـاووس      هاي نقره سيني
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كنـد و مـدعي اسـت آن نقـش آناهيتـا را نشـان        گلداني ساسـاني را توصـيف مـي    1رينگبوم
هـايي در جلـوي او قـرار گرفتـه اسـت و زيـر        دهد. او كبوتري در دست دارد و طاووس مي

). از طرفي ديگر شفرد بر 1382قوسي ايستاده كه با نقش پرندگان تزيين شده است (هانوي،
مشـابهي از جملـه   هـاي   اي، اين شكل را با ديگـر اشـكال كـه نشـانه     گسترده  اساس مجموعه

گويد اكنون گواه آشكاري در دسـت اسـت    كند و مي شود مربوط مي پرندگان را شامل مي
بـر ايـن در بشـقابي متعلـق بـه اواخـر دوره         كه اين اشكال نمايندگان آناهيتـا هسـتند. عـالوه   

  شـود. كـه حـامي آناهيتاسـت نشـان داده مـي     ـ احتماالً بـاز ـ     شكاري بزرگي  ساساني، پرندة
). 212: 1385، وسـتا نيز ستايش آب روان با ستايش پرنده همـراه اسـت (ا   اوستا(همان).  در 

شود،  ها نيز ديده مي مالزمت آناهيتا با پرندگان عالوه بر اين شواهد و آثار باستاني در افسانه
مـرگ    دهـد و از مهلكـة   ها پرندگاني وجود دارد كه قهرمان را ياري مي زيرا در اكثر افسانه

دهـد كـه باعـث شـفاي آن      جادويي شفابخشي را به او مي -دهند، يا نشاني گياهي نجات مي
) 105 :2ج ،1387،  درويشـيان  (خنـدان؛   "دة طاليـي پرنـ "  شود. به عنـوان مثـال در افسـانه    مي

دهد تا در  كند و به پيرمرد مي زند و پرهاي خود را همانند سيمرغ مي طاليي حرف مي  پرندة
آنها را بسوزاند. در نهايت اين پرندة طاليي است كـه پيـرزن و پيرمـرد را توانـايي     وقت نياز 

در اين داستان نوع پرنده مشخص نشده و تنها در مقام ياريگر ظاهر  بخشد. مالي و بركت مي
  شود. مي

ها كه ياريگر، پرنده اي است بدون آنكه نوع آن مهـم باشـد و يـا    از اين دست افسانه 
) است؛ آنجـا  91(همان: "پرنده سفيد"  ديگر اين نمود در افسانة  است. نمونهذكر شود بسيار 
يابـد و در   اي مـي  شـود درون قلعـه   سفيدي را كه تبديل به دختر زيبايي مي  كه شيرزاد پرندة

  كند. مراحل بعد نيز شيرزاد را براي پيدا كردن كبوترها راهنمايي مي
بخشي و ... كه  چون قلعه و دختر زيبا و بركتها با نمودهايي هم ارتباط اين نوع پرنده 

سازد. از اين قبيل  مرتبط با آناهيتا هستند، مضمون ضمني آناهيتا و پرنده را به ذهن متبادر مي

                                                                                                                   
1. Ringbom 
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بسـه  "  ؛)645 : 2، ج1389زاده (قاسـم  "جهانگير"ها اشاره كرد:  توان به اين افسانه ها مي افسانه
ــر ناشــكر")؛ 59 : 3(همــان، ج "اژدهــابنگــار و " )؛161(همــان: "و خوســه وكليلــك  "دخت

، 1387(درويشـيان و خنـدان،   "آبـي پرنـده ")؛ 359(همـان: "مهربـاني  جـواب ")؛ 395(همان:
  .)430 :1374(الول ساتن،  "شاهپور شاه كه درد احمدشاه را دوا كرد"؛ )81: 2ج

آشـنايي از   آزاري و زود كبوتر از ديگر مرغاني اسـت كـه بـه مناسـبت رعنـايي و كـم      
گرفتــه شــده اســت  1كبــود  اســت. نــام ايــن مــرغ از كلمــه دوران قــديم مــورد توجــه بــوده 

بـا يكـي از الهگـان مـوازي      -نماد عشق و صلح و دوسـتي  –).كبوتر1131 :1382(محجوب،
تنگـاتنگي دارد. در واقـع كبـوتر در فرهنـگ       رابطـة  "آفروديـت "آناهيتا در اسـاطير يونـان   

گربـران،  و شـود (شـواليه،   ورزي او به معشوقش تلقي مي يوناني نشان آفروديت و نماد عشق
خاسـتن دو كبـوتر يـا دو پرنـده از خـاك دو عاشـق پـس از         ). شايد مضـمون بـر  526 :1385

برگرفته از اين نمادپردازي كبوتر باشـد. همچنـين كبـوتر در     2هاي ايراني مرگشان در افسانه
گرفت. در زبان  رد نيايش قرار ميشد و مو هيرپوليس (سوريه) نيز به عنوان الهه محسوب مي

مـورد نيـايش بـوده اسـت (ركنـي،        يا ماده كبوتر كوهستان نيز الهـه  "سميراس"آشوري نيز 
1393 : 150.(  

توان در ارتبـاط بـا آناهيـد اشـاره كـرد. آناهيتـا بـراي         از نظر نگارنده به كبوتر نيز مي 
روان مادينـه    كبوتر را كه به مثابة بار از ميان پرندگان مختلف ظهور و حضور در افسانه، اين 

هـا   اكثـر افسـانه    مايـه  در بـن  3است براي خود برگزيده است. از ديگر سو، ماده بودن كبـوتر 
ها كبوتران درمانگـر هستند و از مكـان گيـاهان  تواند مؤيد اين ارتباط نيز باشد. در افسانه مي

اي رسـيدن بـه ثـروت و پادشـاهي     جادويي و درختان شفابخش باخبرند. راهنماي قهرمان بر
هستند. دختر شاه پريان نيز جلـد كبـوتر دارد. ديوهـا كبوترهـا را در قفـس نـزد خـود نگـاه         

                                                                                                                   
 كه رنگ نوع وحشي آن است.  1.

   "دو كبوتر"  افسانه  2.
  كنند. ها كبوتران خطاب به هم از لفظ خواهر استفاده مي . در بسياري از افسانه 3
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منـد هسـتند. از منظـر رازآمـوز بـودن و يـاريگر بـودن ايـن          دارند و بسيار بـه آنهـا عالقـه    مي
تـوان بـه دنبـال     يها و اغلب ارتباط آنها با گياهان و چشمه و پري، نيز م موجودات در افسانه

  اي بود. به عنوان نمونه در افسانه هاي افسانه هاي آناهيد در اين قبيل از شخصيت خويشكاري
گويد: اگـر از پوسـت    مي  ابراهيم )، كبوتر به ملك599 :3، ج1391زاده، (قاسم "مرغ زربال"

توانـد از دريــا رد بشــود؛ بـرگ درخــت خاصــيت    درخـت را بكنــد و بــه پـايش بمالــد، مــي  
ابراهيم دختري را كه تـه چـاه    كنندگي دارد. همچنين با راهنمايي زربال است كه ملك اقلع

زاده،  (قاسـم  "دونـه بـي بـي نار  "ديگـري بـه نـام      دهد. يا در افسـانه  اسير ديو است نجات مي
  ).187 :1،ج1392
و را در جيـب او  ـه را مي بـرد و چاقـ  ـاردونـن بي  ر بيـر پسـادري سـامـكه نـس از آنـپ

بـي   ناردونه را بـا جسـد پسـرش از قصـر بيـرون مـي كنـد، بـي         بي  گذارد، و حاكم نيز بيمي
ناردونه مي رود و زير درختـي مـي نشـيند و در همـين لحظـه دو كبـوتري كـه روي شـاخه          

درخت نشسته بودند در باره چگونگي روش بازگشت به جهـانِ پسـر بـي بـي ناردونـه او را      
 "آنجــــا خــــوش اســــت كــــه دل خــــوش اســــت "  راهنمــــايي كردنــــد . در افســــانه

انـد،   بينيم كه، كبوترهايي كه بر روي شـاخه درخـت نشسـته    ) مي583 :3،ج1391زاده، (قاسم
نها چاهي بيابـد كـه در آن   آ  كنند تا از شاخه درخت بكند و به وسيله عبداهللا را راهنمايي مي

  خورد. زادي نيز برمي رسد. از قضا در اين چاه به پري به مرادش مي
هـايي اسـت كـه دختـر شـاه       مضموني ديگري مشابه اين نمود وجود دارد و آن افسانه

شـود. مصـداق ايـن     پريان يا پريزادي در جلد يك كبوتر و يا هر پرنـدة ديگـري ظـاهر مـي    
پادشـاه و سـه   "  ) يافت. يا در افسـانه 27(همان:"خورشيد آفرين"  توان در افسانه منظور را مي

) كه دختر شـاه پريـان كـه بـه كبـوتر تبـديل       55 :2، ج1378يان، (خندان و درويش ")2دختر(
ها با درخت و چاه و پريـزاد دارنـد    شود. پيوندي كه اين نوع پرندگان در اكثر اين افسانه مي

دختـر گلسـتان   "با آناهيد باشد. اين مضمون را در افسانه  نهاآتواند در راستاي ارتباط  نيز مي
رود ولـي   بينيم كه: پسر پادشاه بـه دنبـال آهـويي مـي     مي )605: 4،ج1392پور، (قاسم "عرب

شود كه پرنده پريزاد است و يا آنجا كـه كبـوتر    شود. بعداً معلوم مي آهو به كبوتر تبديل مي
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كنـد و پيـرزن    آيـد و كنـار چشـمه شـنا مـي      كه دختر شاه پريان است از جلد خود بيرون مي
. در آخر دختر شاه پريان به مـار نيـز تبـديل    دارد تا دختر را به دست بياورد جلدش را  برمي

  شود. مي
كنيد شخصيت اصلي زن در اين داستان يك پريزاد اسـت.   كه مالحظه مي گونه همان

سازد، تغيير شكل حيواني او  گذشته از اين آنچه كه حضور اين پريزاد را با آناهيتا مرتبط مي
هـاي   ر گفتيم كه پريزادها، نمودي از مامِ كبير و خويشكاريدر قالب يك كبوتر است. پيشت

ها پريزادهـا را   خيزي هستند. در بيشتر افسانهايزدان آسماني و الهگانِ مرتبط با آب و حاصل
توان يافت. در اين داسـتان   ها مي در حال استحمام در آب رودخانه و يا در چشمه و سرداب

برد. اين كبـوتر كـه يـك پريـزاد اسـت و از       ر چشمه ميآهو شاهزاده را به دنبال خود به كنا
هاي زميني نيست، پيوندي مداوم با آب يا درختي در كنار يك چشمه دارد. در  جنس انسان

يابنـد. در ادامـه نيـز مادرشـوهر از دختـر       هاي آناهيتا پيوند مي يك نگاه تمام اينها نيز با نمود
اند برآمده از تصور عوام از رقص و آوازهـا و  تو پريزاد طلب رقص و آواز دارد. اين نيز مي

نوازنده بودن پريزادها سرچشمه بگيرد. كه از نظر نگارنده اين خاصيت پريزادها با توجه بـه  
توانند در ارتباط با ناهيد يـا همـان    ماهيت فرا انساني شان و موقعيت موازي آنها با الهگان مي

ها كـه كبـوتر بـه عنـوان شخصـيت       ت افسانهزهره باشد كه ستاره خنياگران است. از اين دس
دهد، يا يك پريزاد  يابد و كارهاي مربوط به آناهيتا را انجام مي مستقلي در افسانه حضور مي

 هاي زير اشاره كرد: توان از آن ميان به افسانه باشد، بسيار است كه مي مي

 "زنگـي اميـرزاده و عـرب   ")؛ 1:49،ج1389زاده، (قاسـم  "پا محمد و ديو يك ملك" 
احمـد  ")؛ 623(همان: "ني و مرواريد")؛537(همان: "آفرين گوهر تاج نوش")؛ 231 (همان:

 "مـرغ زربـال  " )؛117(همان: "گل به صنوبر چه كرد")؛ 119 :2،ج1389زاده، (قاسم "بيار بد
ــي،  عــرق")؛ 599: 3،ج1391زاده، (قاســم ــه چــين، ن ــوش")؛ 125(همــان: "همبون ــرين ن  "آف
خاموشـي خوشـبختي   ")؛ 307(همـان:  "د و طلسـم دختـر شـاهپور   محمـ  ملـك ")؛ 15(همان:
ــراي شــوهر دادن دختــرش ")؛ 331(همــان:"آورد مــي زاده،  (قاســم "پادشــاه و ســه شــرط ب

 "درخـت گـل و بلبـل   ")؛ 481(همـان:  "آيـد  عشق همه جا بخواهد مـي ")؛ 493: 4،ج1392
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ــزاد")؛ 63(همــان: ــانو حســین پری ــه ســرز  ملــک")؛ 157(همــان: "ب دو مین محمــد و ســفر ب
(درویشــیان، خنــدان،  "پســر مــاهیگیر")؛ 53(همــان: "گــل زرد")؛ 175(همــان: "خورشــید

غـالم  ")؛ 207  (همـان:  "خیـال  پسـرك بـی  ")؛ 91(همـان:  "پرنده سـفید ")؛  219: 2،ج1378
 "دختـر چـین و مـاچین   ")؛ 458(همـان:  "دختر شـهر چـین  ")؛ 391: 1387(خدیش، "زاد دیو

شـاهزاده اسـماعیل و عـرب    ")؛ 490(همـان:  "سعد و سعیدپیرمرد خارکن یا ")؛ 518(همان:
  ). 623 (همان: "زنگی

  ) مار ج
در طول مطالعات مختلف خود پیرامـون نمادشناسـی   

اي پیش آمد که پیشتر  هاي ایرانی نکته ایزدبانوان و اسطوره
و آن ارتباط مار بـا ایـزد بـانوي     از این بدان اشاره نشده بود

ها در ایران است. ابتدا قمري تلقی شدن ایـن حیـوان و    آب
از طرف دیگر قمري تلقـی شـدن ناهیـد باعـث ایجـاد ایـن       
اشــتراك و ارتبــاط شــد. مــار را هــم قمــري و هــم شمســی 

اند. پس  اند و با الهگان قمري و شمسی مرتبط ساخته دانسته
شـتراکات بسـیار نزدیکـی در ایـن     تـر ا  از این با مطالعه دقیق

بــاب معلــوم شــد. زیــرا آناهیتــا را یکــی از الهگــان قمــري  
دانند که با ماه در ارتباط است. عکـس ایـن نیـز صـادق      می

تواند با آناهیتا در ارتباط باشـد، زیـرا مـاه     شود، می است؛ یعنی هر نقشی که به ماه مربوط می
زن اسـت. مـاه نیـز احتمـاالً بـه دلیـل        -است در مقابل خورشید که مرد در نظر گرفته شده -

هـاي   اي خود آشکارا با آبستنی و زایمان ارتبـاط دارد. از ایـن رو، عمـدتاً الهـه     کاهش دوره
قمري نیز  بر زایمان  یا حمایت از زنان ازدواج کرده نظارت دارند. در همین راسـتا یکـی از   

  به پایین است و آن مثلـث کـره   سازد مثلثی است که رأسش رو نقوشی که آب را متبادر می
). از طـرف دیگـر    47:1391باشد (خانی، ماه است، که رمز باروري و برکت و دعاي خیر می

انـد از مقتضـیات سرشـت قمـري آن اسـت و ایـن از       شـده   صفات باروري که براي مار قائل

مار در هم پیچیده جیرفت  -2تصویر
 )127: 1393(افضل طوسی،
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ل تجدد حيات اشتراكات ماه و مار است، كه گاه كامالً با ماه همانند شده است. مار را به دلي
اند. همچنين بعضي  روزه خود و اوروبوس بودن آن با ماه مرتبط دانسته و پوست اندازي سي 

آيد. مثالً دختران اسكيموها از ترس  از اقوام معتقدند كه ماه به هيئت مار به بستر دختران مي
  ). 1383 باردار شدن جرأت نگاه كردن به ماه را ندارند (آتش سودا،

هـا در ميـان اقـوام     طيري مار در فرهنگ ملل مختلف و تبادل اين فرهنگاسا  در ريشه
است كه نمادهاي متعدد با معنايي بسياري و گاه متضاد براي مـار در نظـر گرفتـه     باعث شده

  كنيم. شود كه از آنها به برخي كه در ارتباط با آناهيد و اين پژوهش هستند، اشاره مي 
اي مـورد پرسـتش بـوده و     از تاريخ، به طور گستردهاين جاندار خزنده از ادوار پيش  

رفتـه و در مراسـم بـاروري     به منزلة يك نماد ديني با مفاهيم وسيع و متنـوعي بـه شـمار مـي    
). مار در ميان عيالميان نيز مظهر بـاروري  93: 1380اي داشته است (هال، باستاني اهميت ويژه

كـه در بـين آنـان مـادر سـاالري رواج       حاكميت بيشـتري داشـته   است. اين باور زماني   بوده
ها،  است. در بين آنان مار، حافظ آب و ثروت است. مارها در زمان عيالميان بر دروازه داشته

شدند و در حالي كـه بـه خـود     ها نقش مي سالح  ها و بر دسته به گرد شاهان، به گرد محراب
اهريمني را دور دارند. تصـوير  آمدند، تا نيروهاي  پيچيده بودند، تختگاه خدايان به شمار مي

). همچنـين  140 :1376ماري كه بر درخت زندگي پيچيده، مظهر بركت بخشي او بود (بهار،
مارهاي به هم پيچيده شده ظاهراً داللت بر باروري و توالد دارنـد و منبـع الهـي بـاروري بـر      

چيـده بـه دور   هاي پيش از تاريخ بسياري از الهگـان بـا مـاري پي    روي زمين هستند. در تمدن
بدن يا در دهان آنها نشان داده شده است. پرستش خداي مار از نظر نشانه بـاروري بـه طـور    

). 1391اسـت (بـاقرپور:   مصنوعي از هزاره چهارم تا هـزاره اول پـيش از مـيالد جـاري بـوده     
شـود و   هاي وابسته به كشاورزي هم مشاهده مـي  پرستش نقش مار در سطح محلي در تمدن

هـاي   باران و رويش به نقش مار است. زيرا مار با نيروهاي زيرزميني مانند آبگاهي خداي 
). مـار اغلـب در كنـار    128: 1393زيرزميني و جهان مردگان در ارتباط است (افضل طوسي،

هـا نيـز مـاري     سارها خانه دارد و نمادي از آب اسـت.  همچنـين اسـت كـه در افسـانه      چشمه
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. مار نمـاد ثـروت و دارايـي    1اي نشسته است ري يا چشمهپيكر يا اژدهايي بر سر آب شه غول
شناسـي   هـاي باسـتان   در حفـاري   بخشي نيز دانسـته شـده اسـت.   است؛ از اين رو، نماد بركت

هايي كه نقش مار بـر آنهـا حـك شـده بودنـد       ها بوده يا سنگهايي كه نماد مار بر آن دفينه
ها به اين مضمون  دارد. چنانچه در افسانه ها خورد كه اشاره به گنج يا دفينه بسيار به چشم مي

بخشـد. هنـوز    خوريم كه ماري بر سر گنجي خوابيده يا درويشي را مال و منال مـي  مي نيز بر 
 -انـوزستـدر خ - 2واحي ايذهـآورد در عقايد مردم محلي ن مي باور اينكه مار بركت به خانه 

و شـفا و طبابـت نيـز بـوده اسـت و       شود. همچنين مار نماد سـالمتي و تندرسـتي   نيز ديده مي
هـا نيـز بـه چشـم      هاي بيمار، بيمارسـتان و نمـاد داروخانـه    يادگاران اين نمود از مار در كلمه

خورد. جنبة روشن وجودي اين نمـاد و قمـري بـودن آن و ارتبـاطش بـا مـاه و اينكـه در         مي
تواند  بخشي آن مي ها و شفا روزگاراني الهه باروري و بركت بوده است، و ارتباط آن با آب

پريـان و   هـا نيـز بـه نـوعي بـا دختـر شـاه        به نوعي به آناهيد مربوط باشد. مار غالبـاً در افسـانه  
) 373: 3،ج1391زاده، (قاسـم  "هزار هزار دانة انار"  زادها  نيز در ارتباط است. در افسانه پري

در آخـر دختـر    آورد! كـه  شد پس از گذشت چند سال ماري به دنيا مـي  زني كه باردار نمي
  كنـد. در افسـانة   شاه پريان مـار را بـه دختـري زيبـا و مـرغش را نيـز بـه ماديـاني تبـديل مـي          

)، پسر هر روز به دنبـال روزي از خانـه    219: 1،ج1389زاده، (قاسم "ها مارون انگشتري زن"
خـرد. يـك روز در راه مـار سـياه و      بيرون مي رود. يك بار گربه و بار ديگـر كبـوتري مـي   

كشـد. از مـار سـفيد دختـر بسـيار       جنگند، با تير مار سياه را مـي  بيند كه با هم مي دي ميسفي
آيد، كه دختر شاه پريان است. پدر شاه پريان بـه خـاطر اينكـه دختـرش را      زيبايي بيرون مي

توانسـت هـر    هاي مـارون را بـه او هديـه داد. ايـن انگشـتر مـي       نجات داده بود، انگشتري زن
روز انگشـتر را    شود. ولي يك ه كند. از اين طريق پسر بسيار ثروتمند ميآرزويي را برآورد

 شود.  يابد و دوباره ثروتمند مي دهد و با كمك همان كبوتر و گربه آن را مي از دست مي

                                                                                                                   
  ).437: 1391زاده، . افسانة ملك ياسين (قاسم 1
  شهرستان ايذه.. روستاي تاكوتر در اطراف 2
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شـود و بـه    چنانكه ذكر شد در اين افسانه دختر شاه پريـان بـه صـورت مـار ظـاهر مـي      
بخشد. همچنين حضـور كبـوتر در ايـن     به پسر ميواسطة انگشتري، ثروت و دارايي بسياري 

هايي باشد كه مار را به آناهيد مرتبط  تواند يكي از سرنمون افسانه در ارتباط با آناهيد نيز مي
) نيـز ايـن نمـود    482 :1387 (خـديش،  "حضرت سليمان  كچل و سفره"  سازد. در افسانه مي

توان بـه   ار در ارتباط با آناهيتا است ميها كه شخصيت م است. از اين قبيل افسانه تكرار شده 
  موارد زير اشاره كرد: 

ــر و درخــت اشــرفي " كچــل و ســفره ")؛ 403  :1،ج1389 زاده، (قاســم "خــاركش پي
مـاري  ")؛ 513(همـان:  "شكارچي و پادشاه مارها")؛ 482:1387(خديش، "حضرت سليمان

(درويشـيان،   "خيـال  بـي پسـرك  ")؛ 107: 1374(الـول سـاتن،   "ترسـيد  كه از زن غرغرو مـي 
)؛ 241(همـان:  "شـكن  پسـر هيـزم  ")؛ 219(همـان:  "پسر ماهيگير")؛ 207 :1378 ،2 خندان، ج

  ).399(همان: "ور پيله"
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  گيري نتيجه
هـا را محصـول همـان ذهـن يـا ناخودآگـاه اسـطوره پـرداز بشـري بـدانيم،            اگر افسانه

ير و همچنـين يكـي از الهگـان    توانيم بر اين واقف شـويم كـه آناهيتـا بـه عنـوان مـادركب       مي
هاي ايراني به حيـات خـود ادامـه داده     قدرتمند ايران باستان در ناخودآگاه سازندگان افسانه

بخشـي،   هـاي خـود را از قبيـل: بركـت     به طوري كه توانسته كاركردها و خويشكاري است.
بـه دنيـاي   بخشـي ... از دنيـاي اسـاطيري     دهندگي، ازدواج و تاج زايندگي، شفابخشي، پيوند

ها پريزادهـايي هسـتند    هاي دريايي در افسانه اي منتقل كند. چنانچه بررسي شد اسب اسطوره
دهند تا به پادشاهي يا دختر مورد عالقه خـود   كه قهرمان داستان را در تمام مراحل ياري مي

د. داننـ  كنند و جاي گياهان جادويي را مي برسد. و يا كبوترهايي كه قهرمان را راهنمايي مي
هـايي از آناهيتـا هسـتند و     هايي نيز هستند كه نوع آنها مشـخص نيسـت و داراي نشـانه    پرنده

آينــد. حيــوان ديگــر مــار اســت كــه بــه دليــل شفابخشــي و    نمــودي از آن بــه حســاب مــي
هـا ايفـا    هايي كه از كاركردهاي آناهيتا در افسـانه  بخشي و قمري بودن آن و نيز نقش بركت
شـود. ايـن حيوانـات عـالوه بـر اشـتراكات        ن ايزدبانو محسـوب مـي  كند نمود حيواني اي مي

اي، از آن رو كـه در اكثـر    شناسي افسانه اي خود با آناهيتا به لحاظ ريخت باستاني و اسطوره
شـوند و قهرمـان داسـتان را بـراي رسـيدن بـه ثـروت و         ها در نقش يـاريگر ظـاهر مـي    افسانه

ند با آناهيتا در ارتبـاط هسـتند، زيـرا همگـي ايـن      رسان پادشاهي، شفا، ازدواج و ... ياري مي
تـوان گفـت وجـود اسـب، مـار،       باشند. به همـين دليـل مـي    موارد از كاركردهاي آناهيتا مي

هـاي عاميانـه    اي با چنين كاركردهايي از نمودها و تجلـي آناهيتـا در افسـانه    هاي افسانه پرنده
هـا و الهگـان در قالـب     سـي اسـطوره  آيد، زيرا در گذر زمـان بـا دگردي   ايراني به حساب مي

اي از  ها و شبه آن، آناهيتا نيز تغيير چهره داده و كاركردهـاي آن بـه حيوانـات افسـانه     افسانه
هاي عاميانه ايراني، نمود حيـواني   توان براي آناهيتا در افسانه اين قبيل منتقل شده است و مي

  .قائل شد
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