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Abstract 
One of the motifs in Iranian epic stories is the presence of mythological 

heroes and characters. Water goddesses and other goddesses are 

mythological figures that manifest in the form of well-known women in 

epics. Carefully examining the epic-heroic long story of Samak-e Ayyar, one 

can notice the function of such a belief in a female character in the story 

using a descriptive/comparative-analytical method and by citing the works of 

mythologists like Mehrdad Bahar and reflection on mythological hidden 

layers of Samak-e Ayyar's epic prose. Themes like love, beauty, 

underground imprisonment, being sentenced to death, freedom at the 

expense of losing the first beloved and finally rising to power for the female 

character of this epic story indicate that Abandokht in regard to her 

mythological arches can be a symbol of goddesses like Ishtar Mianroudi and 

Anahita. Based on this hypothesis, the authors have tried to conclude that the 

influence of Mianrouds and their liability to be influenced in Iranian myths 

led to the formation of common structures, one of which is the appearance of 

the similarities between the above-mentioned mythological goddess and 

Abandokht in the story of Samak-e Ayyar. 

Keywords: Anahita, Ishtar, Abandokht and the Story of Samak-e 

Ayyar. 
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و  رانیا ریدر اساط تایآناه -شتریا تیشخص يقیتطب يبررس

 ارعیّ سمک داستان در دختو آبان انرودانیم
  

واحد دزفول، دانشگاه آزاد  ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو  انییمختار الیل

 رانیدزفول، ا ،یاسالم
  

 

   قنبریوسفیفرزانه 
واحد دزفول، دانشگاه آزاد  ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یاستاد

 رانیدزفول، ا ،یاسالم
  

  زاهد یعل
واحد دزفول، دانشگاه آزاد  ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یاستاد

 رانیدزفول، ا ،یاسالم
  

 چکیده
-هاي اساطيري است. خدابانوان هاي حماسي ایران، حضور قهرمانان و شخصيّتهاي داستانمایهیکي از بن

یابند. ها در ریخت ِزناني نامدار تجسّم ميهاي اساطيري هستند که در حماسهآب و دیگر ایزدبانوان از گونه

اي از عيّار کارکرد چنين باوري را در مادینه پهلواني سمکِ ـ با مرور و نگاهي دقيق به داستان بلند حماسي

، زیبایي، حبس شدن در زیرزمين، توان دریافت. وجود مضاميني نظير: عشقدخت ميداستان، به نام آبان

رسيدن این مادینة ، آزادي به قيمت از دست دادن معشوق نخستين و سرانجام به قدرتمحکوم به مرگ

اش نمادي از ایزدانِ مادینه دخت در ساخت کهن اساطيريآن دارد که آبانعيّار نشان از  داستانِ سمکِ

اند، با این فرضيه، نگارندگان این نوشتار کوشيدهتواند باشد. بنابرمانند: ایشترِميانرودي و آناهيتا مي

شناساني چون مهرداد بهار و تحليلي و استناد به آثار اسطوره-کارگيري روش توصيفي/ تطبيقي به

پهلوانيِ سمکِ عيّار، نشان دهند که تأثير و اشاعة -ايِ نثر حماسيهايِ پنهان ِاسطورهنگري در الیه ژرف

که یکي از نتایج آن به  شودفرهنگ ميانرودان در اساطير ایراني سبب شکل گرفتن ساختارهاي مشترکي مي

.عيّار است سمکِ ستاندخت در داهایي ميان دو ایزدبانوي اساطيري و آبانوجود آمدن همانندي

.ارعیّسمکودختآبان،شتریا،تایآناه:ها کلیدواژه
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 مقدمه

توان متوجّه هاي کهن، ميهنگام بررسي نقش خدابانوان اساطيري در تمامي فرهنگ

ها افزون بر قدرت و کارهاي سترگ و شگرف این بانو خدایان در عرصة اساطير شد. آن

توان استنباط ي ميآسان به»نيروهاي اغراق آميزیشان داراي کردارها و رفتارهایي هستند که 

خردمندي، هشياري و کرد که انسان باستاني بدون هرگونه شبهه و تردید، بر مراتب 

گذاشته و نمودهاي این باور را در آثار اساطيري و حماسي سازندگي جنس زن صحّه مي

. ما (33: 6، ج6862 الهيجي و کار،)« خود متجلي کرده و براي ابد بر جا گذاشته است

در ها آنهاي موجود به نشانه يمتوانمي، در سراسر تاریخ بانوان،هاي بزبراي پيداکردن نقش

ها و یاؤربه هاي پيشين و همچنين هاي انسانها، نمادهاي مذهبي، نيایشاساطير، آیين

از آثار  .کنيمبشر جستجو  ةها را در آثار خالقاني آنالت آدمي مراجعه کرده و یا حتّتخيّ

هاي منظوم و منثور حماسي است که برگرفته از اساطير هستند و خالقانة بشر، داستان

زد بانوان اساطيري رسيد. یکي از هاي وجود آن ایتوان به سر نخها ميي آن داستانال البه

 .پهلواني سمک عيّار است –، داستان مشهور منثورحماسي هاآن داستان

اي در اسطوره -یي حماسيها هیما بنساالرانه و این داستان با دارا بودن تفکري مرد

، در شکل دادن ايبردارندۀ تعداد زیادي از زنان مختلف است. زنان از هر قشر و طبقه

اند که شاید با ، نقش و سهمِ بسياري را به خود اختصاص دادههابُرد جریانها و پيشماجرا

 .اي به کلِ داستان، بتوان به این نکته رسيد و واقف شدنگاه اجماليِ هر خواننده

هاي هاي حماسي، حضور تغيير یافتة شخصيّتیکي از انواع مضامين در داستان 

ورود عناصر بيگانة اقوام مختلف در اساطير ما باشد و  براثرتواند اساطيري است که مي

ها و اساطير بوميِ مادر یکي از عناصر بيگانه که بر اساطير ما اثر گذاشته، همان آیين»

به خدابانوي آب اعتقاد داشتند و بنا به تأثير این  ؛ که(96-98: 6867 بهار،)« ساالري است

هاي ما بازتاب یافته هاي گوناگون در حماسهور به صورتهاي فرهنگي، این با گيري وام

ها یا هاي حماسي، احتمال دارد کاردر جریان تکوین داستان» که یيازآنجا ؛ واست

 )آیدنلو،« هاي یک شخصيّت یا موجود اساطيري به کس یا چيز دیگري منتقل شودویژگي
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تحليلي و با -با روش توصيفي/ تطبيقي (. در این جستار، سعي بر آن است که61: 6839

 هاي دو ایزدبانوي اساطيريِ ایران و ميانرودانکارياي، خویشاستفاده از منابع کتابخانه

)آناهيتا و ایشتار( بررسي شود. چون در این جستار هدف، بررسي این فرضيه است که 

بانوان ود، نمادي از بزاي خدخت، یکي از زنان برجستة داستان در ساختار کهن اسطورهآبان

تواند داشته باشد، اما ما سعي بزرگي چون ایشتر و آناهيتا است. این امر دالیل مختلفي مي

هاي مختلف ها در فرهنگهاي شباهت اسطورهایم بر اساس یکي از مشهودترین تبيينکرده

ود داشته اي وجدو فرهنگ اسطوره تماسي که ميان ظاهراً به سبب به این مهم بپردازیم.

گيرد که باعث به وجودآمدن ساختارهاي اشاعة فرهنگي به نقاط مختلف صورت مي است؛

پيوندهاي  شود. حال نگارندگان در این پژوهش بر آن هستند کهها ميمشترکي در اسطوره

هاي خدابانوان، آناهيتاي ایراني و ایشتر ميانروداني، خویشکاري درمجموعها را این شباهت

 خت در داستانِ سمک عيّار، باز جویند.دبا آبان

 های پژوهشپرسش

هاي کاريهاي ميانِ خدابانوان و تطبيق آن با خویشبه دنبال همانندي که آنپيش از 

هایي از این قبيل اي از مادینگانِ برجستة داستان حماسي سمک عيّار باشيم، با پرسش مادینه

رفتن، زنداني شدن و سرانجام به قدرت رسيدن و  نيرزمیزشویم. آیا مضامين به مواجه مي

هاي تجدید حيات و اسطورۀ توان با آیيندخت( را ميآبانداستان )باروريِ مادینة این 

 برابر دانست؟ سالي خشک

 پژوهشپیشینۀ 

، تاکنون تحليل و پژوهشي شده انجامبانوان در ميان تحقيقاتي که دربارۀ اساطير و بز

هاي خدابانوان آب را در داستان بلند حماسي کاريکه کارکرد خویشايشناسانه اسطوره

توان گفت این نوع پژوهش در عيّار به تصویر کشيده باشد، انجام نگرفته است و ميسمکِ 

شناسان و محققين زیادي درباب ایزدبانوان آب این داستان، بدون پيشينه و نو است. اسطوره

 عنوان بهاند، هاي منظوم داد سخن دادهه و سایر حماسهها در حماسه شاهنامو دگردیسي آن
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( 6867بهار )توان به داستان سياوش و سودابه اشاره کرد که توسط مهرداد نمونه مي

که این داستان تلفيقي از  شده دادهشرح  ليتفص بهدرکتاب جستاري چند در فرهنگ ایران 

اي است که به الهة بزرگ زمين و همدیتران –ها و اساطير بومي مادرساالريِ سومري آیين

اند. سودابه، شکل تغيير یافتة خدابانوي آب است و سياوش نيز ریختِ آب اعتقاد داشته

در زمينة  نيچن نیاهایي تحول یافتة خداي نباتي است. دیگر پژوهشگران نيز، پژوهش

( در مقاله 6861ایم. اقدس فاتحي )ها اشاره کردهاند که در ادامه به آنخدابانوان داشته

به « هاي اساطيري شخصيت سودابه در داستان سياوش شاهنامهعلل دگردیسي ریشه»

هاي فرهنگي و گيريگوني الهه باستاني آب در اثر وامموضوعاتي چون عوامل تغيير و دگر

به نقش گوسانان پارتي  که آناي پرداخته است و در ضمن ي باورهاي رایج اسطورهاشاعه

در تحول این شخصيت اساطيري پرداخته، به چگونگي دگردیسي این الهه از مقام احترام و 

 اوج زائد الوصفي که در جوامع کهن داشته و به جایگاهي نازل رسيده نيز نظر داشته است.

هاي آناهيتا و بررسي خویشکاري»( در مقاله 6862رضا ستاري و سوگل خسروي )

ضمن پرداختن به پيشينه مادر « رمذ در اسطوره و پيوند آن با پيشينه مادر ساالريسپندا

هاي این دو ایزد ، خویشکاريساالري و چگونگي پيدایش ایزد بانوان در اساطير ایراني

( نيز در 6868) يو خسروسام اند. معينيبانوي نامدار در فرهنگ ایران باستان بررسي نموده

هاي مشترک ميان دو ایزدبانو پرداخته و سپس به ویژگي« يتا و ایشتربابلي پيوند آناه»مقاله 

اند. النهریني بر شخصيّت آناهيتا داشته سخن گفتهاز تأثيراتي که ایشتر ایزدبانوي بين

، ضمن معرفي معابد «ایزد بانوي آب، آناهيتا( »6836پورمند و محمود طاووسي )علي حسن

، به بررسي باورهاي گذشتگان که ه ایزد بانوي آناهيتا تعلق داردب که یيها شگاهیاينآب و 

اند و ارتباط با اعتقادات امروزین پرداخته است. سير نسبت به مقدس بودن آب داشته

پژوهش از پردازش این عنصر طبيعي آغاز و تا رسيدن به جایگاه آناهيتا ایزد بانوي آب 

( پژوهشگر دیگر 6836کند. حسين ابراهيميان )ا مي( در ایران باستان خاتمه پيد)فرشته پاکي

هاي ایزد بانوان ایران و ها و تفاوت، شباهتهاکارکرد»ي خود با این عنوان در مقاله

، ، سپندارمذي ایزد بانوان ایراني چون آناهيتا یا ناهيدها و شباهتها به تفاوت« النهرین بين

، بلتيا و ، نيدابا، اشنان والهارۀ نانشهچون اینانا نیالنهر نيب، چيستا و دین با ایزد بانوان اشي
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، در «، ایزد بانویي از تبار خدایان کهنآناهيتا( »6876) يریگو. سوزان است پرداخته .....

پردازد و در اند ميبانوان داشتهي که خداا ژهیواین جستار پژوهشگر به ارزش و جایگاه 

بانو را بيشتر هاي مختلف تاریخي مقام و پایگاه این خدارهضمن آن با بررسي کردن دو

هاي دیگري نيز در نشریات مختلف ادبي، موارد ذکرشده مقاله جز به. سازدآشکار مي

هاي آنان بانوان و ویژگيهنري و تاریخي وجود دارد که از نقطه نظرات دیگر دربارۀ ایزد

 پرداختن آنان نيست. اند که در این جستار مجالي بهها راندهسخن

 عیّار دخت در داستان سمکِگزارشي از داستان آبان

یکي  ـکوهيغور ـشاه، دختر غور کوهي بود. پدر او ، دومين همسر خورشيد«دختآبان»

پهلوانان و عيّاران این داستان است. او دختر خود را به دليل عشقي که نسبت  نیتر بزرگاز 

 کند.، ابراز داشته، مجازات و در چاهي در قعر زمين زنداني مي«شاهان»به پسرعموي خود 

حقّ ورود به آن چاه را  کس چيهگمارد و را به نگهباني بر آن چاه مي« زنگي مردمخواري»

کساني که آن  دخت مرده است.گوید: آبانفرزندانش مي ازجمله ندارد و به همه نزدیکان

از آن مکان و سرنوشت  کس چيهکشد تا چاه و مکان را در زیر زمين ساخته بودند، مي

 آبان دخت، خبري نداشته باشد.

، به ، پادشاه سرزمين چين«ارمنشاه»سمک عيّار و یارانش بعد از نبردي سخت با  

برند و از او ، به او پناه ميرسندمي« کوهيغور»روایي زندگي و فرمان، محلِّ دوازده درّه

ها دهد. پس از مدّتي که از اقامت آنبه او و یارانش امان مي« کوهيغور»؛ خواهندزنهار مي

، به پایان وگذار در دوازده درّه استمشغول گشت که يهنگامگذرد؛ روزي سمک، مي

 که چنان. ، کوهي دید راستراه بسته بود»شود که جّه ميرسد در آن لحظه متودرّه مي

که به مثل مورچه بدان نتوانستي رفتن. آب دید که  آورداستادي جلد به صنعت دیواري بر

اي به گوش وي کرد ناگاه ناله نگاه آمد و سرچشمه بود ....از ميان سنگ خاره بيرون مي

و چه تواند بودن این قفل بشکنم؟ تا  کيست و این ناله رسيد. سمک گفت بنگرم تا چيست

در پس در چيست ... دیگرباره با خود اندیشيد و گفت سمک، عقل نداري. ما به امانت 

دارد و جاي خود به ایم. در امانت خيانت شرط نيست. چون ما را به زنهار ميپيش وي آمده



 720 | و  همکاران   این یمختار

با خود بکرد و از آن  اندیشه ما تسليم کرده است روا نباشد و نه کار آزاد مردان باشد. این

 (.965-968: 6، ج6818 )ارجاني،« موضع بگذشت

، پس ماجرا را براي یاران پوشي کنداي از این خيال چشمتوانست لحظهسمک نمي

سمک پيش »بر سر آن بند رفتند « افزونروز»، همراهِ ، به اتفّاقخود نقل کرد و روزِ دیگري

بنمود که آنجاست. روزافزون بيامد و آن در آهنين بدید و آن روزافزون »بایستاد و دربند به 

آمد. روزافزون دست بر قفل زد که بپيچد نتوانست که و ناله زارزار پس آن مي قفل بر زده

؟ روزافزون گفت کاي آزاد شخص که در . از پس در آواز آمد که کيستقفل بزرگ بود

و این  ايو در چه رنجي گرفتار شده کنيناله چرا مي، کيستي و این باشيپس این در مي

-اي و چنين غمرسيده جا نیبدمرد که ي آزادا که؟ از اندرون آواز آمد چه جایگاهست

از کجا  ديکل توانم گشود.اند. نميخوار مائي، در بگشاي ...روزافزون گفت قفل بر زده

 :6، ج)همان« کوهي نهاده است ... آورم؟ آواز آمد کاي آزادمرد کليد در پایه تخت غور

مخوار )دیوآدم شکلي که عيّار وبا بيهوش کردن زنگي مرد(. با سعي و تالش سمک969

دخت از آن بند و از آن رنج رها آبان ؛شودغذایش فقط آدمي بود(، در آن بند گشوده مي

. آبان دخت ردآو يدرمبرد و به همسري پادشاه شود. سمک او را به نزد خورشيدشاه ميمي

روز، پس از فرخ شود. شاهزادهمي روزاز خورشيدشاه صاحب یک پسر به نام فرخ

 شود.خورشيدشاه، پادشاه سرزمين مي

 های میانروداني و ایرانيدخت برآیندِ اسطورهآبان

ها با در این داستان توجّه نگارندگان را جلب کرد، وجود برخي از شباهت آنچه 

دخت، تنبيه و حبس شدن در اعماق ها دیگر است. دلباختگي آبانهاي سرزمين اسطوره

هاي ایشتر و دموزي بابلي، اُزیریس و ایزیس در زمين به دليل آن عشق، یادآور داستان

، چنين ما حتّي مشابهو اتيس در فنيقيه و پرسفونه در یونان است. سيآدونمصر، 

ي رامایانا )راما و سيتا( هند هادر حماسه هشد دگرگون صورت به، توانيمهایي را مي اسطوره

 کنيم.، در داستان بيژن و منيژه مشاهده و شاهنامة فردوسي
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توان در داستان بهار معتقد است که یکي از تأثيرات عناصر بيگانه در اساطير را مي 

ي ا شده دگرگوني، نوع قو احتمال بهاین داستان » يوبيژن و منيژه مشاهده نمود و بنا به تعبير 

بيند و به ها مياز همان داستان ایشتر و تموز است که بنا بر آن بيژن در اثر عشق منيژه تلخي

، ولي به یاري در این نمونة تازه داستان بيژن به دست رستم هرچند، افتد و سرانجامچاه مي

 (.93: 6867 )بهار، «گردد، خارج ميي استنيرزمیزکه معرف زندگي  منيژه از چاه

گاه به همان شکل اوّليّه خود باقي نمانده ها هيچبنابراین بر ما آشکار است که اسطوره

یي که براي یک اسطوره از سرزميني به سرزميني جابه، تحوالت و جاگذشت زمان براثرو 

و  شود. شاید بتوان بر اساس این شواهد، آن اسطوره دچار تغيير ميگيرددیگر صورت مي

دنياي مردگان( و بيرون آمدنش ) نيزمدخت را در زیرِ بررسي تطبيقي داستان حبس ِآبان

توسط سمک عيّار به جهانِ زندگان را با اسطورۀ ایشتر ایزد بانوي ميانروداني مقایسه نمود و 

 به نتایجي نائل شد.

ي فردا را هاي این شهبانوکاريدخت و خویشي از داستانِ آبانهاي دیگربخش

هاي آناهيتا، بز بانوي ایراني تحليل نمود. بنابرآن چه که در این بخش از گيتوان با ویژ مي

هاي ایزد ؛ تطبيق ساختاري ویژگيتواند باشدشود و برآیند این سخن ميگفتار مطرح مي

 پهلواني است.-مادینة داستان منثور حماسي، با این شخصيّت ، ایشتر و آناهيتابانوان اساطيري

هاي این دو اسطوره بانو، ایشتر و سبب پيوندخویشکاري آنچهبنا بر باور نگارندگان  

تواند دخت شده است، وجودِ چهار مهّم مي، در ارتباط با مادینة داستان یعني آبانآناهيتا

هاي اند که ویژگي: آب، مرگ، حيات دوباره و باروري. این چهار رکن سبب شدهباشد

دخت دخيل و مؤثر بدانيم. گيري بن مایة داستان و شخصيّت آبانا در شکلاین ایزد بانوان ر

ي گفتار را به بررسي این ارکان و چگونه پيوند یافتن ، الزم است که ادامهبراي اثبات سخن

هاي اساطيري ایزد بانوان در با موضوع داستان اختصاص داده تا بيشتر به وجود نمود

 دخت پي ببریم.شخصيّت آبان
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 ی ایراني و ایشترمیانرودانيهمانندی آناهیتا

ایزد بانوي آب و با  عنوان بهاي هستند، ما هر دو را هاي مشابهاین دو الهه بانو داراي ویژگي

ترین بخشي که براي شناخت شناسيم. مهمهاي زایش، باروري و جنگ ميکاريخویش

هایي ، وجود تندیستر هم گفتيمپيش که چنانآناهيتا وجود دارد، آبان یشت در اوستاست. 

ها و از آناهيتا در دوران هخامنشي، بيانگر این بود که این الهه داراي شکلي زیبا و با لباس

فراوان  صورت بههاي زیبا تندیس نيچن نیا، است و بنا به تعبير هينلز کننده رهيخجواهرآالت 

 (.825: 6868 ،است )هينلز مانده يبرجااز ایشتر هم در فرهنگ آسياي غربي موجود و 

 ، شاید بتوان اشتراکات فراواني از این دو الهه را جست. توانایيبر بنيان این سخن

ها و نيروي لقاح ، بيدار کنندۀ عشق در انسانورزي ایشتر )اینانا( در تمامي شب و روزعشق

بانوي سومري بر قلمرو . حمایت آسماني و قدرت زنانة این بزکنندۀ گياهان است

الهيجي بود )ها بهره بردن مردم از شهد برکت، ضمانت باروري آن سومر سبب شهر دولت

توان نظير چنين صفاتي را (. در مقایسه با آناهيتاي ایراني نيز مي698: 6، ج6862 وکار،

شود و جست: در آبان یشت او مقدسي است که سبب افزوني در جهان و فزایندۀ ثروت مي

توان از ارتباط پاک کنندۀ نطفة مردان و زهدان زنان شمرده شده است. افزون بر این مي

کرد. به تعبير چنگيز  ادی 66اناهيد در کنار گياهان و خورشيد نيز در خورشيد نيایش بند 

« ها استها و باروري، با خورشيد در رشد و نموّ گياهان و رستنيایزدبانوي آب» یيموال

شود هر دو ایزد بانو نقش چشمگيري در حيات و مشاهده مي که چنان(. 88: 6863 موالیي،)

 باروري دارند.

 بحث و بررسي

 دخت، آناهیتا و آبانآب

ي این هشتمين ماه از سال، به اعتبار گذار نامهاست و در فارسي ميانه به معني آب« آبان»

ي گذار نامتقدّس آب در نظر ایرانيان قدیم و انتساب آن به خدابانو آناهيتاست. قدمت این 

 ازآنجاکه احتماالً از دورۀ هخامنشيان و رواجش از دوران اشکانيان بوده است. و کاربرد آن

دانستند؛ دهمين روز گهبان آن ميشد و الهة آناهيتا را ن، آبان ناميده ميهرماهدهمين روز 
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شد. مبدأ این جشن را روز خوانده و در این روز جشني برگزار مي« آبانگان»ماهِ آبان دیگر 

ها را اند که فرمان کندن رودها و نگاهداري از آنپسر طهماسب دانسته« زو»آغاز پادشاهي 

 (.299-295: 6863 تفضلي،)صادر کرد 

، ، آب و ایزدبانوي آب، در این یشتان یشت است، آبهاي اوستایکي از بخش

دومين آفریدۀ مادي  عنوان به، در بندهش نيز از آب مفصل ستایش شده است طور بهآناهيتا 

، آب (. در زند بهمن یسن83: 6869 دادگي،) شده شیستاو  برده ناممزدا بعد از آسمان اهورا

 او را نيچن نیابخشد و آن را به زرتشت مي نماد آگاهي و دانش الهي شمرده شده و اورمزد

، ، دست زرتشت را فراز گرفت و اورمزد پاکاورمزد»آميزد و ي در هم ميآگاهبا خرد و 

، بر دست =شکل آب(آب )، خرد همه آگاهي را پيکر ، دادار جهان ماديمينوي افزوني

، زرتشت از آن بخورد و خرد همه آگاهي از او زرتشت کرد و او را گفت که از آن بخور

 (.8: 6811 راشد محصل،)« به زرتشت اندر آویخت

شده و براي این عنصر و مقدس شمرده مي مؤنثباستان آب از دیرباز نزد ایرانيان 

ایزدآب را مؤنث  که نیادليل »، قرار داده شده است و ، ایزد بانوآناهيتاانگيز طبيعتشگفت

، به خاصيّت باروري و فراواني و زندگي بخشي آب باز اندایزد بانو قلمداد کرده پنداشته و

 .(76: 6868)طغياني و قرباني، « گرددمي

، Ardivisuranahita تايآناهنو اردوي سور در ایران خدا با»هينلز نيز معتقد است که 

آناهيتا خاستگاه همه هاي روي زمين است. ي آب، خاستگاه همهشیآال يبهاي توانمند آب

ي شير در پستان رحم مادینگان و جاري سازنده کننده ريتطه، پاالینده نطفه نرها، هاباروري

 (.76: 6868 )هينلز،« همه مادران است

اسطوره و حماسه با یکدیگر داراي ارتباطي نزدیک و الزم و ملزوم  ازآنجاکه

شاهان، پهلوانان و یا  صورت بهتوان ميها و ایزدان اساطيري را در حماسه یکدیگر هستند

یکي از مادینگان حماسة منثور سمکِ  دختکرد. آبان حتّي در ریختِ زناني نامدار مجسّم

. بنا به تعبير ، باشدبانوي آب، ایزدهاي آناهيتاکاريتواند نمادي از برخي خویشعيّارنيز مي

عمومي  صورت بههاي فرهنگي را نمونههنبهار، بر حماسه این وظيفه محوّل شده که به ما ک

هاي فرهنگي یک جامعه است و و فردي نشان دهد، زیرا حماسه منتقل کنندۀ کهن نمونه
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هاي موجود در آن را فهميد و درک کاريتوان حتّي خویشبا استفاده از این علّت مي

 (.879-875: 6869 )بهار،کرد

زندگاني » رایز دون ارتباط، با آب دانستتوان، بدخت وشخصيّت او را نمينام آبان

« شدن از زهدان مادر استعناي زادهشود و زاده شدن از آب در اصل به ماز آب زاده مي

(. آب نمودي از عنصر مادینه است و 61: 6862؛ ستاري و خسروي، 569: 6816)عناصري، 

-ها از دل زمين ميو مادینه است. آب دختر آب، دیآ يبرماز نامش  که چنان، دخت آبان

ایجاد پيوند  تواند با تاریکي زمين هم. آب ميشوندجوشند و سبب باروري در طبيعت مي

این فرضِ در بر. بناآیندکند زیرا زمين و تاریکي هم مؤنث و کهن نمونة مادینه به شمار مي

از تصور ، در این شخصيّت داستاني دور «هاآببانوي»هایي از آناهيتا برداشتن شباهت

 نيست.

 دخت و آناهیتا در عشق و زیبایيشباهت آبان

، سخن گفتيم. او به سبب این «شاهان» شیپسرعمودخت نسبت به تر دربارۀ عشق آبانپيش

دخت دو عنصر عشق و عشق متحمّل مجازاتي سنگين شد. در سرنوشت و زنانگي ِآبان

زیبایي فراوانش پهلوان مردان و  وجبم بهزیبایي نهادینه شده است. او در سير داستان بارها 

شود. آناهيتا در ها ميان آنان ميي خود جذب و حتّي سبب جنگسو بهپادشاهان بسياري را 

غایت آمال و کعبة حاجات ِدوشيزگان و دختران زیباروي به »و ایران الهة عشق نيز است 

ي باروري و در کنار دو کنش دیگرش یعن او (.561: 6816)عناصري،  «رودشمار مي

 ي عشق نيز ناميده شده است.خدا جنگ،

اندام و برومند ، خوش، زیباجوان ، با صفات، در اوستاافزون بر این صفات، آناهيتا

 ليتفص به چهره و خوش، جوان ستوده شده و تجسّم او به شکل زني با بازواني سپيد و برهنه

ها در زیبایي مطلوب زنانه است که قرنبيانگر »یشت است. این نوع شرح قطعاً در آبان

 (.696: 6861 )فولتس، «حافظه جمعي مردم مانده بود

توان مشاهده انگيز مي، در هيأت زناني با زیبایي اغراقهابازتاب آن را در حماسه

دخت براي نجات آبان که يهنگامپهلوانيِ سمکِ عيّار، سمک را -. در داستانِ حماسينمود
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ازسر چاه »شود. متحيّر مي دخت چگونهبينيم که از زیبایي بسيار آبانميکند؛ اقدام مي

و دختري چون  و برافکند و نگاه کرد و شمعي دید افروخته درآمدبگذشت و بدان دیگر 

و زني پير پيش ایشان  برنهادهو خادمي سروپاي برهنه بند  ، بند بر پايماه و آفتاب نشسته

 (.31-39: 2، ج6818 ،ارجاني)« ماند. سمک در آن کار دربند يب

، از زیبایي بيش از حد  او فرو ماند شاه نيز نخستين بار که او را دیدخورشيد

؛ پنداشتي که حور است که از و خود را به زور و زیور آراسته دخت را دید نشسته آبان»

آراي خود بر وي عرضه کند و به وصال جمال زیبا بهشت آمده است تا جمال جهان

؛ و آرایش جهان. ؛ و فتنة زمان بودشاه در بند کند. الحق جمال جهان بودخورشيد وجان دل

؛ و خدمت کرد. خورشيدشاه ؛ و پيش شاه آمدبا صد هزار ناز و کشي چون سرو برخاست

روي و موي وي  ؛ و اگر درشديدر وي بازمانده بود. اگر در باالي وي نگاه کردي شيفته 

نگرید گرفته شد}ي{، ؛ و اگر در سخن گفتن وي مينگاه کردي حالي فریفته شدي

؛ و هوش بود؛ و مدهوش و بي؛ و با وي چگونه آرامدو چه داند ندانست که او را چه خواند

 (.698: 2، ج)همان« شراب نوش کرده بود

دخت جاي آميز، عشق و حتّي نام آباناقهایي نظير زیبایي اغروجود چنين ویژگي

هاي آناهيتا در داستان کاريدرنگ دارد، زیرا چنين تجسمي و تجلّي یافتن خویشبسي 

حماسي سمک عيّار که گمان نقل آن در دوران پارتي و توسط گوسانان پارتي وجود 

 رای؛ زشي استهایي از آناهيتا در دورۀ هخامندارد، احتماالً ریشه در موجود بودن تندیس

، زیبایي و خردمندي از دیرباز به شکل این ایزد بانو با داشتن صفاتي چون نيرومندي

 .(28: 6836خدابانوي ِعشق و باروري در آمده است )آموزگار، 

 دخت و ایشتر در مرگ، حیات و باروریشباهت آبان

زندان تاریک در زیر دخت، دیدیم که چگونه او توسط پدر مجازات و به در داستان آبان

شود او مرده است. داستان زندگي او شباهت عجيبي به زمين فرستاده و به همه اعالم مي

دخت پس از آزادشدن از زندان تاریک او به زیر زمين دارد. آبان فرورفتناسطورۀ ایشتر و 
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ه روزشافرخ ازآن پسگردد و رسد، او همسر خورشيدشاه ميبه مرحلة قدرت و باروري مي

 آورد.را براي او به دنيا مي

ها ابتدا درنگي کرده و با آوردن مختصري از داستان حال با در نظر داشتن این شباهت

بانوي دخت و بزهایي که ميان آباني مرگ و باروري، به هماننديایشتر، اسطوره

 پردازیم.، ميوجود دارد ميانروداني

ن که در کنار داستان تيشتر، در ایران و هند هاي مهم اساطيرميانرودامایهیکي از بن 

، در است. بنا به قول بهار سالي خشکهاي آور و دیوخدایان باران پراکنده شده است

سالي است.  ، خشکها؛ درونمایة اصلي داستانشودآسياي غربي که ایران هم شامل آن مي

براي  .رودسالي مي آور به جنگ دیو خشکشکل آن به این صورت است که خداي باران

سالي  ها بر دیو خشک، دوّمين بار به کمک سایر خدایان و آدمخوردبار اوّل شکست مي

که داراي  درآمدهجنگ تيشتر و اپوش دیو  صورت بهکند. این درون مایه در ایران غلبه مي

دُموزي ایزد  .وجود دارد ، داستان دُموزينیالنهر نيب، از سویي دیگر در ي زیباستا هیما بن

در آغاز  هرسال . اوجانوري است-ایزد نباتي و ایزد گياه درواقعکه  ايبرکت بخشنده

روند یا ، با مرگش همة جانوران از بين ميرودشود و به جهان مردگان ميتابستان کشته مي

ان ، ایزدآیدچنين وضعيتي به وجود مي که يهنگامو  رودحيات از بين مي .شوندضعيف مي

؛ ازدواج آورند و او با الهة آب که اینانا )ایشتر( باشددوباره او را از جهان مردگان بيرون مي

 کنند.شوند و رونق پيدا ميشود و گياهان سبز ميمثل برقرار ميکند و دوباره توليدمي

آن را نيز حتّي  ، صورتي ازهاي ایران تأثير بسزایي گذاشتهمایه در حماسهاین بُن

، مشاهده کرد و شکل دیگر شودتوان در داستان سياوش که ایزدي نباتي محسوب مي مي

داستان  صورت بهتوانيم اشاره شد، در هندوستان مي نیازا شيپگونه که مایه را هماناین بن

 .کنيم مشاهده 2 انهیراما

 به زیرزمین فرورفتنشباهت آبان دخت با ایشتر میانروداني در دلباختگي و 

ترین وجه از وجوه اشتراک این شخصيّت داستان با ایشتر ميانروداني، سبب زنداني اصلي

ورزي و طلبِ عشق از سوي عشق. عشق جز بهشدن در زیرزمين است و آن چيزي نيست 
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 محض بهشود، غورکوهي اش موجب عقوبتي سخت ميعموزاده« شاهان»دخت به آبان

کند، زنداني که در کرده و راهيِ زندانش مي پنهان ازنظرهاخبردار شدن این عشق، او را 

شوند سپس نگهباني و سازندگان آن زندان کشته مي شده ساختهدخت زیر زمين براي آبان

 عنوان بهتواند مي»سپارد. این نکته یعني فرورفتن در زمين ي ميخوار آدمآن را به زنگي 

ساخت و ري در ژرفهاي همسان و تکراي ریشهسو بهسرنخ کوچکي ما را به نحوي 

توان مایه را مي(. نظير این بن287: 6861)فاتحي، « ، هدایت کندهاي زیرین این اسطوره الیه

 ، مشاهده کرد.ي جهان زیرینو ملکه ، دوشيزه8پرسفونه در اسطورۀ 

شود و دیگر شایستة هيچ حقّي ، تنبيه و از نظرها پنهان ميي عشق واسطه بهدخت آبان

تموز( به جهان ) يدُموزنيز به دنبال عشق خود « ایشتر»بانو نيست، حتّي حقِّ زندگي. خدا 

اي دیگر است. رود. مجازات او براي عشقش در جهان زیرین گونهمردگان به زیرزمين مي

هاي مة نشانهه»از دست دادن  جز بهرعایت قوانين جهان مردگان و آن قوانين چيزي نيست 

آشکار  ناگفته(. 213: 6861 )بيرلين، «وضعيت زميني خود، همة ثروت و همة امتيازات

مایة کهن و تکرار شوندۀ مرتبط ما را به یاد بن»است، این مضمون پنهان شدن در زیرزمين 

اي در هر اسطوره که نیااندازد و هاي مختلف جهان ميبودن الهه با ایزد در اساطير سرزمين

ما با دو وجه مشترک  نجایا(. پس در 283: 6861)فاتحي، « اي به دنبال ایزد استالهه

اسطوره و حماسه مواجه هستيم؛ نخست وجود عشق است و دوم مجازات شدن به خاطر 

. با این تفاوت که در حماسة پهلواني ایران، زن به خاطر عشق سرزنش شده و مجازات عشق

خدابانو( اهميّتي ) شتریاانروداني، دمُوزي )تموز( براي عشق ي ميشود، امّا در اسطورهمي

از  ازآن پسفرستد، شود. پس ایشتر خشمگين شده و او را به جهان مردگان ميقائل نمي

شتابد و فقط با ، ناگزیر براي یافتن تموز به جهان ِزیر زمين ميشودکردۀ خود پشيمان مي

، زیرا در ري دیگر به جهان ِ زندگان بازگرددگري تعدادي از ایزدان توانست باميانجي

را  دمثليتولمدَتي که او در زیر زمين بود طبيعت خشکيده شد و موجودات قابليّت 

مادینه است و عناصر  شده پنهاناز نظرها  که آنبودند. در هر دو داستان،  داده ازدست

 .باروري در هر دو مشهود است
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شد؛ اجرا مي هرسالهالنهرین ها در ميان مردم بينبعدهاي دیگري از این آیين که نمونه

و « اوسير»، در ميان مردمِ فنيقيه، افسانة مرگ سيآدونشود؛ آیين در ملل دیگر نيز دیده مي

هاي توانند نشانههاي مردم غرب آسيا و مدیترانه که همگي ميبسياري دیگر از افسانه

 (.98-92: 6867 اي از آیين مادرساالري باشد )بهار،گسترده

به  فرورفتن، هاها و اسطورهي اشتراک این داستانبر اساس آنچه نقل کردیم، نقطه

در زمين، حيات گياهي را به ذهن تداعي  فرورفتنزیر زمين بود. بدون شک این نوع 

چرخة  نیا آید.به وجود نمي گاه چيهي به زیر زمين نباشد، فرورفتنکند، حياتي که اگر  مي

زن و  تياهم تیدرنهاتواند اشاره به جامعه کشاورزي و اروري، قطعاً ميحيات و ب

، داشته باشد. بنا به تعبير بهار، افسانة مرگ و رستاخيز ِ خدایان ِگياهي خود در دمثليتول

اي کنندۀ وحدت بنيادین مرگ و زندگي است و صورتي اسطورهفرهنگ آسياي غربي بيان

 -هاي داستاني تغيير و تحوالت تاریخ، به انواع شکلو در طي گذشت ِزمان و  داکردهيپ

 (.527: 6869 اي در آمده است )بهار،سطورها

 شباهت آبان دخت با ایشتر میانروداني در زاری و باروری

به زیر زمين  جز بههاي آب، مشترک این داستان با سایر اسطوره هايمایهدیگر از بنیکي

وزاري و باروري است. به تعبير بهار، محور زمين گریهشدن در زندانِ و حبس فرو رفتن

هاي آسياي غربي، جدال مرگ و حيات گياه و انسان است و در تورات آمده همة آیين

رفتند و در ها ميهنگام دانه چيدن گریه کنيد تا خداوند به شما برکت بدهد بنابراین زن

آوري اري و گریستن نماد بارانگریستند. در فرهنگ ما نيز عزادهنگام دانه پاشيدن مي

: الف ،6869هاي ما همين خشکي و باروري است )بهار، ي اصلي آیيناست، زیرا مسئله

 (.266: 6837 ؛ مدرسي،276-272

دخت از محل حبس و هاي آبانها و گریهدر داستانِ سمک عيّار، سمک با شنيدن ناله

ي زیاد به دنبال دموزي به جهان زندان تاریکش آگاه شد، ایشتر هم پس از گریه و زار

: ب ،6869)بهار، « ایان گریان همان خدایان آب هستندخد»مردگان در زیر زمين رفت. 

هاي مشترک ميانِ ایزدبانوي کاريتر اشاره کردیم که یکي از خویش(. پيش526
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دخت وجه باروري است. شاید بتوان بر اساس تعبيري که بهار، از ميانروداني و آبان

کاري ِباروري ایزدبانوان و ، تحليلي بر خویشستن و پيوند آن با باروري داشته استگری

. زنان در این داستان معموالً نماد ي این داستان با تطبيق و مقایسه داشته باشيمشخصيّت زنانه

باران »النهرین اشک نماد باران بود، در نزد مردم بين که یيازآنجاشوند و ایزدبانوي آب مي

گونه که مني زن را مني مظاهر مادي بارورکنندگي در طبيعت و جانوران بودند. همانو 

الهة –ميانِ زن با زمين  ازآنجاکهساخت و کرد، الهة زمين را نيز باران بارور ميبارور مي

ون و زاري و در ، نقش زن در شياي خاص وجود داشتمادر و امر کشاورزي رابطه

توان چنين برداشت و تاکنون گفتيم، مي آنچه. حال بر بنيان )همان( «عزاداري اصلي بود

 آورد، زیرامانندِ ایشتر، باروري و حيات دوباره را به ارمغان مي دختاي کرد: آبانمقایسه

از قعر زمين آزاد و به نزد خورشيدشاه آورده  دخت توسط پهلوان سمک آبان که يهنگام

پري )همسر اول در سوگ از دست دادن مه شاه و مردم سرزمين اوشود، خورشيدمي

خورشيدشاه ( و فرزندش که به هنگام زایمان با مادر از دنيا رفته، نشسته و عزادار بودند و 

ها درپي جادوي آوري است، بارانعزاداري و گریستن نماد باران» که یيازآنجا

ت را دخ، آبانک. سم(272: الف ،6869 )بهار،« کنندستن ِانسان شروع به بارش ميگری

دخت، یادآور آورد. ازدواج خورشيدشاه با آبان براي شاه و مردم سرزمينش مي

با دُموزي است؛ بيرون آمدن ایشتر از جهان زیرین رونق « الهة آب» شتریاي ازدواج ِاسطوره

(. 215 )همان: «رکت جانوري و گياهي به عهدۀ اوستب» ي طبيعت بود، زیرادوباره

 شود.با آمدن او دوباره برقرار مي دمثليتول

تواند نقش بينيم که چگونه ميدخت در داستان سمکّ عيّار را ميآن، آبان تبع به

مهمي را در باروري ایفاء کند. او پس از ازدواج با خورشيدشاه، در زمان کوتاهي باردار 

زادار همسر نخست آورد که شاه هنوز عدر شرایطي به دنيا مي را« روز شاهفرخ »شود و مي

دخت در زندگيِ خورشيدشاه، نوید اش است. ورود آبانخود و فرزند تازه متولّد شده

 دوبارۀ حيات و باروري دوباره است.

دخت را شبيه الهة گياهي تصور کرد توان آبان، ميذکرشدههاي پس بر فرض شباهت

رود، معرّف تابستان خاک ميشود، الهة نباتي وقتي زیر الهة نباتي است که خشک مي» زیرا
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 «رود زیر خاکرسد و ميشود و زندگي یک سالة گياه به سر مياست که خشکيده مي

سالي و تجدید  هايِ خشک. از سویي دیگر در چنين اسطوره(265: الف ،6869 )بهار،

 شویم، در داستانِ سمک عيّار نيزرو مينيز روبه شوندههميشه ما با یک ایزد شهيد حيات،

-، معشوق نخستين آبان«شاهان»توان اي را بيابيم، ميایزد شهيد شونده اگر بخواهيم چنين

که  گونه همانباید گفت  دخت را چنين فرض کرد. براي دنبال کردن مقایسة این شباهت

، بهاي آزادي خود را به قيمت از دست دادن دموزي، معشوق دوران جواني خود، ایشتر»

دخت نيز پيش از رها شدن از بند اسارت توسط (. آبان63: 6861 ،کال)مک «پردازد مي

 دهد.را از دست مي« شاهان»سمک عيّار، 

سمک گفت اي دختر، شاهان با منست و با من درین »پرسد: او احوال شاهان را مي 

. گفت اي چاه افتاده بود. اکنون در پس در ایستاده است. دختر چون این بشنيد فرو ماند

؛ که مهر وي از دل برون کردم ...اگر ، زینهار تا شاهان مرا نبيند که من در بالئي افتمسمک

و احوال من با وي نگوئي که  فروگذارمرا در پيش وي خواهي بردن، نقاب به روي من 

. روي بریشان نهاد و پيش شنيدگفتند و او ميایشان مي ازقضاام...داند من زندهشاهان نمي

دخت را دید که آفتاب جمال او ندیده و در زیر زمين پرورده بود و زآمد و آبانایشان با

دایه پيش وي ایستاده و الال و سمک با وي در گفتار. آن ساعت بود که آبان دخت گفت 

شاهان چون بشنيد آهي « مرا منماي تا نداند که من کيستم از مهراو دل برگرفتم. به وي»

سياه بشنيد؛ و یک نعره زد و از پاي در افتاد. سمک به بالين وي بکرد و چنانکه از بيرون در 

 (.33-37: 2، ج6818، )ارجاني آمد و دست بر سينة وي نهاد و او را مرده یافت...

ميرد. پس هر دو آزادي وي مي محض بهشود، امّا شاهان دخت از بند رها مينآبا

هایي موجود استان دگرگونيدهند. در شکل ساختاري دمعشوق نخستين را از دست مي

، شده نقلبنيان سخنان  بر است، امّا فضاي داستان به اسطوره ایشتر بسيار شباهت دارد.

ها، زني وجود دارد و آن زن هم معموالً سبب مرگ که هميشه در این داستان ميابی يدرم

ار بود و ما در این داستان مشهود و آشک آنچهشود. افزون بر این نتایج باید گفت ایزدي مي

هایي بود که در خيلي از اساطير و مایه، وجود بنبر اساس آن تحليل خود را بنا نهادیم

یي تبعيد شدن، یا به جا بهرفتن و مرگ، شهادت، به آتش فرو» رينظها موجود است، داستان
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و  گشته استزندان تاریک شدن، همه جانشين و نماد پنهان شدن و از هستي رهيدن دانه 

و به فرمانروائي شدن ، از تبعيد یا زندان رهابرون آمدنبازگشت از جهان مردگان، از آتش 

 (.523: 6869)بهار،  «استرسيدن نيز جانشين باز روئيدن و باروري مجدد گردیده و قدرت

دخت، در صورت اعالم مرگ آبان  و مشابه چنين مضاميني را ما در این داستان به تکرار

شدن او و نجات یافتن و رها شدن و به مرتبة زنِ پادشاه شدن دیدیم که همگي  زندان حبس

 تجدید اسطورۀخدابانوان باروري در این حماسه پهلواني بود.

 همانندی خدابانوان برآیندی از تعامل میان دو فرهنگ ایران و میانرودان

ي تأثيرات  جهيدرنتهایي ميان این دو خدابانو شاید مشترک بودن چنين صفات و ویژگي

پهلواني سمکِ عيّار، ظاهراً  -بنا بر شواهد موجود در داستان حماسي 5ملل بر همدیگر است.

تأثير  که یيازآنجاعصر روایت این داستان کهنِ منثور به دوران سلطنت پارتيان تعلق دارد و 

آغاز شده بود و بنا به  خیازتار شيپ، از اعصار بر مردم سرزمين ایران فرهنگ ميانرودان

توان پيدا کرد که داراي فرهنگ مستقل و تأثير ناپذیرفته از سخن بهار، هيچ قومي را نمي

و اساطيرِ ایران معرّف عناصِر »ایم ، ما نيز از این قاعده مستثني نبودهها باشدسایر فرهنگ

 (.56: 6867 )بهار،« انداساطيري ِمختلف است که در آسياي ميانه و نجدِ ایران به هم آميخته

ي فرهنگي بسيار پایدارتري دادوستد، ميان ایرانيان عصر پارتي و ساميان که یيازآنجا

نواحي مختلف ميانرودان تحت نفوذ آشکار فرهنگ  که چنان آن، از دوران هخامنشيان بوده

به یُمن » ي سامياندر دوره نیالنهر نيببيشتر شهرهاي  پارتي قرار داشته و گذشته از این

، به محل ترانزیت کاال فقط نه، این سرزمين و تالقي شرق و غرب در ميانرودان ونقل حمل

ها هم بدل شده بود یعني در خودِ ميانرودان رویارویي اشخاص و اندیشه صورت بهبلکه 

و ها مردانِ پارتي، آیينداران و بازرگانان و شاید هم دین، تيولحضور کارگزاران موازات به

 (.26: 6867گرن، ویدن)« گي پارتي نيز رواج پيدا کرده بودسبک و سياق ِ زند

توان چنين هایي از ادبيات این دو تمدن ميبا بررسي در هنر و معماري و بخش

ي در کار بوده و بر یکدیگر تأثير دادوستدها هاي مختلف بين آندریافت که در عرصه

هاي آن ، چه در شهرهاي شاهنشاهي پارتيانن سرزميندانند که ساکناهمه مي»اند و گذاشته
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اند..... هاي گوناگون بوده، مردماني آميخته از نژادهاي متبوع آن دولتو چه در اميرنشين

هاي سامي، آميزه و تلفيقي است از نام بسا چهها روایان این سرزمينگاه نام شاهان. فرمان

 (66)همان: « ستگاهي پارتيهایي ایراني از خامعربي، با نا هم آن

هاي موجود توان گفت یکي از دالیل ِ هماننديبا کمي درنگ در سخنانِ پيش، مي

هاي فرهنگي و سياسي این دو تمدن ميان ایزد بانوان ایشتر و آناهيتا شاید ریشه در دادوستد

ِمردم ایران تعبير  ي وجود آناهيتا و ایشتر در باور، استاد ِویدن گرن دربارهباشد. البتّه نيبرگ

، از دوران نخستين گوید: به علّت ارتباط شاهان هخامنشي با بابلدیگري دارد، وي مي

پادشاهان هخامنشي، ایشتر بابلي، یک ایزد بانوي محبوبي در نزد عامة مردم بوده امّا، بعدها 

آن را به  ، پس از تصرف بابل، خدایاندر اواخر امپراطوري هخامنشي، از دوران خشایارشاه

از حذف ایشتر بابلي  پس ،گاه بزرگ بابل را غارت کردرسميّت نشناخت و حتّي پرستش

که در اوستا توصيفي زنده از او شده بود، براي این نقش،  از باورهاي عامة مردم، آناهيتا

؛ معيني سام 568: 6838ها و گزینش مناسب و الزمي بود )نيبرگ، داراي ویژگي

 (.821-829 :6866وخسروي، 

بانو ایشتر با داشتن یک سري  توان چنين دریافت، الههآن چه ذکر شد ميبنا بر

ي توانيم در سير استحالهنماید و ما ميو همتا مي طراز همها با آناهيتاي ایراني، کاريخویش

ها ببينيم که چگونه هایي را در حماسهاسطوره به حماسه، حضور پهلوانان و قهرمان

از کارکردهاي  هرکدامکاريِ ایزدي. اند، با صورتي آدمي و خویشي خدایان هافتیرييتغ

. بازتاب این هاي اساطيري باشدحتم راهنمایي، براي یافتن ریشه طور بهتواند آنان مي

پهلوانان ها و زن، ملکهاي چون شاهدختانبرداشت را در این داستان در وجود زنانِ برجسته

 توان دید و دنبال کرد.جادوها ميو نيز برخي از دایه 

 گیری نتیجهبحث و 

دانش  بر اساس گونه نیاعيّار، پژوهشي مادینگان داستانِ سمک پررنگحاصلِ حضور 

هايِ نگري در الیه شواهد داستان و ژرف بر اساساسطوره است. در این جستار ما توانستيم 

ار به نتایجي نائل شویم. نتایج این پهلواني سمکِ عيّ-ايِ در داستان حماسي پنهان ِاسطوره
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ها به حماسه، بسياري از قهرمانان و : در جریان دگرگوني اسطورهقرارند نیازاپژوهش 

زنان نامداري  هاي اساطيري در ریخت و هيئت دیگري مانند پادشاهان، قهرمانان وشخصيّت

دي نظيرخورشيدشاه و عيّار دیدیم که چگونه افرااي نظير سمکِ یابند. در حماسهتجسّم مي

هاي تجسّد یافتة خدایان اساطيري دموزي و ایشتر توانند، صورتمي هرکدامدخت آبان

ها ایشتر و بانوي آبهاي دو بزکاريها و خویشباشند. توانستيم بازتاب مجموع ویژگي

آناهيتا، نظير عشق، زیبایي، حبسِ در زیرِ زمين، مرگ، حيات مجدد، به قدرت رسيدن 

برجستة داستان ِحماسي  یکي از مادینگاندخت ره و باروري را در شخصيّتي نظير آباندوبا

 سالي و باروري تلقي نمایيم. اسطورۀ خشک و آن را مانندِ میيبازجوپهلواني سمکِ عيّار 

هاي مشترک ميان خدابانوان و افزون بر این، باید گفت وجود این مضامين و انگاره

ها و رویکردي تحت عنوان اشاعه باشد که در تماس ميان فرهنگ تواند ریشهدخت مي آبان

پذیرند و و یا از یکدیگر تأثير مي داکردهيپها به نقاط مختلف انتقال آن اسطوره موجب به

دوباره به منصة  افتهیرييتغهاي حماسي با مضموني یکسان، امّا با شکلي سپس در داستان

 رسند.ظهور مي

 نوشتپي

که این داستان  ي از کتاب، راوي اصل داستان، این گمان را تقویت ساختهایدر بخش .6

حماسي کهن است که توسط  –هاي اساطيري متعلق به مردم شرق ایران و متکي بر سنت

گوسانان پارتي( پدید آمده است. این کتاب نظير ) يشرقگزاران  روایتگران و داستان

هاي آن حماسي زیادي است. مواد و سازههاي اساطيري شاهنامه، داراي موتيف و سازه

اند که روایات و مواد اساطيري و حماسي شاهنامه طي همان مسيري را طي کرده قاًيدق

و  انی؛ محمد693: 6868، ي و جعفرپور؛ فسنقر57-51: 6831حسن آبادي، ) کرده است.

 (285: 6866، جعفرپور

اوش و ایزدي نباتي است، نکتة مهم در رامایانا، دقيقاً مانند شخصيّت سي درحماسة« رام» .2

ي ایزد، جا بهرود شود و به زیر زمين مي، سيتا است، او کشته ميحماسه رامایانا، همسر رام

، هم نبرد خشکي و بينيم که در هندوستان، ميدرهرحالزیرا او خود یک الهة گياهي است. 
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: 6869، خير هستند )بهارها و غول در نقش خدایان شر بر ضد خدایان برکت است و دیو

218-219.) 

اي این خدا بانو در مراسم بسيار ي اسطوره، دختر دمتر و زئوس بود، ریشهپرسفون .8

کردند ابتدایي بذرافشاني و برداشت خرمن است در دوراني که زنان تنها کشاورزي مي

یکي در مقام دوشيزه و  : شد( این خدابانو در دو حالت پرستش مي699: 6839، )دیکسون

، زیبا و ، خدابانوي بلند باالاو در جایگاه دخترِجوان»دیگري در مقام ملکه جهان زیرین 

 (296-293: 6838، )بولن «هاي زایش را به همراه خود داردجوان است و نشانه

 هاي مختلفيهاي کامالً جدا ملل نظریهها در فرهنگدر زمينه تبيين شباهت اسطوره. 5

رویکرد اول اشاعه است » ميکنبه دو رویکرد اساسي اشاره مي نجایاوجود دارد که ما در 

و از طریق شده  ساختههاي معدودي از قبيل هند ها در مکانآن این اسطوره موجب بهکه 

اند. دومين رویکرد، ها در روزگاران گذشته به نقاط مختلف انتقال یافتهتماس ميان فرهنگ

آن عناصر اصلي اسطوره محصوالت ذهن بشر و  موجب بهي است که ناختش رواندیدگاه 

براي  ها آناي از . امروزه هر دو دیدگاه فوق و نيز آميزهاند مشترکها لذا در ميان همة انسان

از آن دو رویکرد به دليل  ؛ و(818-896: 6861 )بيرلين،« کنندرقابت مي باهمپذیرفته شدن 

تر بر بيش شده نوشتهآراي اسطوره پژوه ایراني، مهرداد بهار بر اساس  این جستار که آن

 .ایمرویکرد اول تکيه داشته

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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. چاپ 2و  6. تصحيح پرویز ناتل خانلري.سمک عيّار(. 6818) ارجاني، فرامرز بن خداداد کاتب.

 تهران: آگاه. .دوم

 .چاپ دوم .. ترجمه آذر یوسفيي زنانشناس رواناي و نمادهاي اسطوره(. 6838بولن، شينودا. )

 تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

 تهران: نشر چشمه. .چاپ نهم .از اسطوره تا تاریخ(. الف 6869) .بهار، مهرداد 

 : نشر آگه.تهران .چاپ یازدهم .اساطير ایرانپژوهشي در (. ب 6869. )ـــــــــــــــ 

 .چاپ اول. تهران: نشر آگه .جستاري چند در فرهنگ ایران(. 6867) .ــــــــــــــــ

 چاپ ششم. تهران: نشر مرکز. .ي عباس مخبر. ترجمههاي موازياسطوره(. 6861) بيرلين، ج.ف.

اله آموزگار. چاپ اول. تهران: ژ گردآورنده .مقاالت احمد تفضلي(. 6863تفضلي، احمد. ) 

 انتشارات توس.

مقایسة سازه شناختي سمک عيّار با )(. سمک عيّار: افسانه یا حماسه؟ 6831) حسن آبادي، محمود.

 . 91-87، (693)، مجله دانشکدۀ ادبيات و علوم انساني مشهد .شاهنامه فردوسي(

مؤسسات تهران:  .ترجمه و آوانگاري. هاي زادسپرمگزیده ( 6811محمد تقي. ) ،راشد محصل 

 فرهنگي. مطالعات و تحقيقات

هاي آناهيتا و سپندارمذ در اسطوره کاري(. بررسي خویش6862) .، سوگلو خسروي رضا ستاري.

-99(، 82)6، شناختيفصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره .ي مادرساالريو پيوند آن با پيشينه

79. 

(. بررسي و تحليل بازتاب اساطيري آب در شاهنامة 6868ان. )رحمقرباني، طغياني، اسحاق و 

 . 31-16(، 6)2، نامة ادب پارسيکهن .فردوسي

 تهران: انتشارات طوس. .چاپ پنجم .. به کوشش مهرداد بهاربندهش (.6868فرنبز دادگي. ) 

ران: نشر ته .ي امير زماني. چاپ اول. ترجمههاي ایران باستاندین(.  6861فولتس، ریچارد. ) 

 دیبایه.

ي پيش تاریخ و شناخت هویت زن ایراني در گستره .(6862. )، مهرانگيزالهيجي، شهال و کار 
 اول. چاپ پنجم. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. لدج .تاریخ

تهران: نشر  .چاپ هفتم .. ترجمة عباس مخبرالنهرینيهاي بيناسطوره(.  6861)مک کال، هنریتا.  

 مرکز.

 تهران: انتشارات آواي خاور. .چاپ نخست .آبان یشت(. 6863) موالیي، چنگيز.
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 .آبادي. چاپ اوّلالدین نجم. ترجمة سيفهاي ایران باستان(. دین6838نيبرگ، هنریک ساموئل. ) 

 کرمان: دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

. ترجمة بهار ان و ساميان در روزگار پارتيانرویارویي فرهنگي ایراني(. 6867ویدن گرن، گئو. ) 

 چاپ اوّل. تهران: نشر آگه. .مختاریان

محمد حسين باجالن فرخي. چاپ چهارم.  . ترجمةشناخت اساطير ایران(. 6868هينلز، جان راسل. )

 تهران: انتشارات اساطير.
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