
 
 
 
 
 
 

  آب و آناهيتا از اسطوره تا حماسه
 دكتر ابراهيم محمدي

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند
 فهيمه مختاري

  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند
  چكيده 

انتقال مفاهيم و روايات در گذار از اسطوره تا حماسه، همواره تحت تأثير عوامل مختلف بوده است.      
اي ، مفاهيم و نقش هاي اسطورهمعانيگاه ها، آداب و رسوم اجتماعي، وقايع تاريخي و . . . هيچباورها، سنّت

ا با وجود تمام تغيير و تحوالت در اين گذار، آنام اند.ها را متحول كردهاند و مدام آنرا به خود وا نگذاشته
به عنوان يك بن » خير و شرّ«يا » نيكي و بدي«هاست؛ تقابل چه همواره پايدار مانده است، روح معنايي آن

اوباري ديو اپوش بخشي ايزد آناهيتا و عنصر آب در برابر حياتاي در قالب  حياتمايه كهن و اصيل اسطوره
توان اي كه ميي اسطوره و حماسه، حضور پررنگي دارد، به گونهآن، در هر دو حوزه كاركردهايو هم

  را در عناصر كوچك اسطوره و حماسه نيز يافت. » جنگ بزرگ«مصاديق اين 
هاي آن، در گذار از اسطوره به حماسه، به ويژه نقش "كاركردهم"و  "هاي آناهيتاخويشكاري"بررسي      

هاي شاهنامه ( فريدون، مقدس و تأثيرات متفاوت آن در زندگي برخي از شخصيت به عنوان عنصري» آب«
ي ها را بيشتر آشكار كند. مقالهاي اين شخصيتتواند پيوندهاي اسطورهضحاك) كيخسرو و افراسياب، مي

ا توجه به كاركردانش، در اسطوره و حماسه و بحاضر بر آن است كه با بررسي كاركردهاي آب، آناهيتا و هم
و گاه به ايزد ديگر يا  ، گاه تضعيف شدهاي گاه تا حماسه ادامه يافتههاي عناصر اسطورهكه خويشكارياين

است، نقش آناهيتا و عنصر آب و تأثيرات آن را در اسطوره و حماسه، قهرمان حماسي ديگري واگذار شده
  گذار نشان دهد. را در مراحل مختلف اين» خير و شرّ«تحليل نمايد و تقابل 

 : آناهيتا ، آب، خويشكاري، گذار از اسطوره به حماسه هاكليد واژه
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  مقدمه
ي موكّل آن. اين عنصر كه كاركردهاي ايزد و فرشته» آناهيتا«در اساطير، عنصري مقدس است و » آب«     

. از اسطوره تا حماسه نمادين بسياري را در خود جاي داده است: پاكي، لطافت، جاودانگي، باروري و . . 
شود. اين تغييرات كاركردي، از يك اصل يابد و در اين مسير دچار تحوالت كاركردي گوناگوني ميجريان مي

ها، اعتقاد اي، كاركرد باورشناختي دارند و اعتقاد گوينده و شنونده به آنشود: نمادهاي اسطورهثابت ناشي مي
كه اين نمادها از انگارد اما زمانيها را حقايقي مطلق و مقدس ميوره، آنو ايماني قلبي است و باورمند به اسط

ي تقدس بازد و جنبهها رنگ ميشوند، اعتقاد گوينده و شنونده به آنكنند و وارد حماسه مياسطوره گذر مي
اسطوره دهند= گيتيگ و مادي مي شوند. از سوي ديگر، از آنجا كه زبان در خود را تا حدي از دست مي

-) 81-79: 1386) و در حماسه تصويري است (ر.ك: خالقي مطلق، 23-20: 1379 مفهومي (ر.ك: فراي،

  شوند.تر ميتر و به فضاي زندگي انسان نزديك اي در گذار به حماسه ملموسنمادهاي اسطوره
آناهيتا در اين گذار(از  آب و ايزد عنصرد كاركرتوان با بررسي با توجه به پيوند اسطوره و حماسه، مي      

اسطوره به حماسه)، روابط، تناسبات و يا تضادهاي بسياري را دريافت. بدين منظور در اين مقاله، ابتدا 
-مورد بررسي قرار مي كاركردانشان در اسطورههاي ايزد آناهيتا و عنصر آب و نيز همكاركردها و خويشكاري

نقش عنصر آب، در گذار از اسطوره به حماسه، در داستان تقابل گيرد و در ادامه، تحوالت خويشكاري و  
توان معاني شود. در اين گذار ميهايي چون فريدون ،ضحاك و كيخسرو، افراسياب  بررسي ميشخصيت

هاي شاهنامه و در نتيجه پيوندهاي عميق ميان اسطوره و حماسه را بهتر هاي موجود در داستاننمادها و نشانه
اي با عبور از چه نگارندگان مقاله به دنبال نشان دادن آنند اين اصل است كه كاركردهاي اسطورهدريافت. آن

- كنند؛ گيتيگ تر (زميني تر) ميروند بلكه تنها شكل عوض ميعصر اساطير به روزگار حماسه از بين نمي

ها و كاركردهاي ايزدان كنشگيرد و شوند. به سخن دقيق تر؛ در اين گذار، قهرمان انساني جايگاه ايزد را مي
  شود. به قهرمانان و عناصر و اشيايي كه در اختيار دارند سپرده مي

  ها(آناهيتا) در اسطورهايزد آب 
اي است. كاركردهاي اصلي و متعدد ها است و داراي كاركردهاي ويژه، ايزد موكّل آب»اردويسورناهيد«     

- اي از آبانها در فقرهها دريافت. البته  شماري از آنهاي مختلف يشتتوان از مطالعه بخشاين بغ بانو را مي

  است: يشت، به طور دقيق و مجزا  ذكر شده
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اهورا مزدا به اسپنتمان زرتشت گفت از براي من اي زرتتشت اسپنتمان، اين اردويسور ناهيد را بستاي، كسي 

ي است سزاوار است كه ستودهش اهورايي مطيع كيو دشمن ديوها ، درمان بخشندهكه به همه جا گسترده 
، مقدسي افزاستجانجهان مادي گردد، سزاوار است كه در عالم مادي وي را نيايش كنند، مقدسي است كه 

است، مقدسي ي ثروت فزايندهاست، مقدسي كه ي گيتي فزاينده است، مقدسي كهي گله و رمه فزايندهكه 
ي زنان را ي همهمشيمه، كسي كه ي مردان را پاك كندي همهنطفه است. كسي كهي مملكت فزايندهكه 

ي زنان حامله در موقع به همهي زنان را آسان گرداند، كسي كه ، كسي كه زايش همهبراي زايش پاك كند
  ).   235-233: 1377(پورداوود،  الزم شير دهد

   :كاركرد هاي آناهيتا  در اسطوره
، درباره ساختار طبقاتي جامعه در دو افالطون و شاهي آرماني در ايران باستانشهر زيباي بر اساس آنچه در  

ي آرماني افالطون و نيز ايران كهن از سه طبقه توان گفت كه جامعهفرهنگ ايران و يونان آمده است مي
 شده است و هر طبقه بغ يا ايزد خاص، رنگ خاص، كاركرد يا خويشكاري خاص و... داشته است:تشكيل مي

 
هايي كه ، مشاهده كرد؛ شخصيت»افراسياب«و » ضحاك«هاي ديو خشكسالي را در توان ويژگيدر حماسه مي

همواره قحطي و خشكسالي با خود به همراه دارند و درخواست چنين افرادي از آناهيتا، كه در حقيقت 
فريدون و كيخسرو  ابلِ آنان،شود. در مقشوند، هرگز مورد قبول واقع نميي باروري محسوب ميدشمن الهه

، به عنوان عامل باروري، پيوند »آب«بخشي هستند و زندگي آنان با عنصر گويي نمايندگان آناهيتا در حيات
 ترين كاركردهاي آناهيتا در اسطوره عبارتند از:خورده است. مهم

خود عاملي مؤثر در كه  زاييبارانبخش: بخشي و ياري رساندن به عناصر حياتباران زايي، حيات - 1
- را در اين ايزد آشكارتر مي »بخشيحيات«ي آناهيتا است و كاركرد رويش و باروري طبيعت است، بر عهده
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از براي او اهورامزدا از باد و باران و ابر و تگرگ، چهار اسب «نيز چنين آمده است: » هايشت«سازد. در 
ريزد بارد و ژاله و تگرگ مين چهار) باران و برف ميساخت، هميشه اي زرتشت اسپنتمان از براي من (از اي

  ). 293: 1377پورداوود، »(به كس كه نهصد و هزار تير بخشيده شده است
هايي چون هوشنگ، جمشيد، فريدون، ضحاك و . . . از آناهيتا درخواستافراد زيادي هم در اسطوره      

كه در بخش را برآورده ساخته است و به درخواست آناناتداشته اند كه اين ايزدبانو تنها، آرزوي نيروهاي حي
يشت) فريدون فرّمند از اردويسورناهيد، ايزد ها(آباناند، پاسخ نداده است. در يشتپي نابودي حيات بوده

كند تا او را در شكست ضحاك كه عامل ي باروري كه خود داراي فرّ است، درخواست ميها و الههآب
. آناهيتا نيز درخواستش را قبول كرده، او را رساندخشكسالي و بدبختي است و به دست آوردن زنان او ياري 

كند تا هفت كشور را از دهاك(ضحاك) نيز از آناهيتا در خواست مي، اژيسازد. در همين يشتكامياب مي
دهاك(ضحاك) سه پوزه در مملكت بابل(بوري) صد اسب و هزار گاو او اژياز براي «هفت انسان تهي سازد: 

و هزار گوسفند قرباني كرد و از او درخواست، اين كاميابي را به من ده اي نيك اي تواناترين اي 
(پورداوود، » اردويسورناهيد كه من هفت كشور را از انسان تهي سازم. او را كامياب نساخت اردويسورناهيد

-اي كه به زايش زنان كمك ميي مرگ و نيستي است. الهه). آرزو و درخواست ضحاك بر پايه247: 1377

-شود، درخواست ضحاك، اين منفور اهريمني را نميي باروري محسوب ميبخش است و الههكند، زندگي

  سازد.پذيرد و او را كامياب نمي

ها و ايزدان در اساطير ملل ديگر ي بسياري از الهه، خويشكار»زنده كردن جهان مرده«و » بخشيحيات«      
در فريگيه و » آتيس«ها، در ميان سامي» بعل«در بابل، » تموز«در يونان، » آدونيس«شود؛ نيز محسوب مي

  .)435 -385: 1387فريزر،  :ر.ك(چون آناهيتا، اساساً در اين كاركرد ماهيتي يگانه دارنددر مصر هم» اُيزيس«
آيد كه آناهيتا عمل پاسباني و نگهباني از ممالك، ها چنين برمياز برخي فقرات يشتو پاسباني: نگهباني  -2

من اهورا مزدا او را از نيروي خويش به وجود آوردم تا خانه و ده و قريه «دهد: ستوران و بشر را نيز انجام مي
 »(اني كنم و پناه دهم و نگهبان باشمها را) حمايت كنم و حفظ نمايم و پاسبو مملكت را بپرورانم و تا (آن

از فروغ و فرّ من است كه ستوران خُرد و ستوران بزرگ و بشر دو پا در روي اين ). «237 :1377 پورداوود،
كه گويي آغل كنم، چناناند. من به راستي. . . تمام مزداآفريدگان نيك و مقدس را حفظ ميزمين در گردش

  ).273ن، (هما» كنمچارپايان را حفظ مي
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براي فروغ و («يشت آمده است چه در آبانبراساس آنمند: مندي و ياري رساندن به قهرمان فرّهفرّه - 3
))، آناهيتا خود ، داراي فرّ است. عالوه بر اين، 293: 1377پورداوود، »(ستايمفرّش من او را با نماز بلند مي

چنين سپاهيان آن از تو بايد هم«كند: مندي  ياري مي آناهيتا سپاهيان و دليران را در برتري جستن در فرّه
).  به سبب چنين ارتباط 271همان، »(دليران از براي اسب تندرو و از براي برتري جستن در فرّ استغاثه كنند

يا، ي فرّمند، فرّ آفريدگاراني را كه فرّه مندند، حفظ و آنها را در عبور از درعميقي ميان آناهيتا و فرّ، اين الهه
  كند.  ياري مي

ي آناهيتاست: دهش دانش، تقدس و اقتدار به عنوان كاركردي مهم  بر عهدهدانش بخشي و اقتدار دهي:  - 4
در جوار تخت « )؛  271: 1377(پورداوود، » از تو بايد اتربانان از براي دانش و از براي تقدس استغاثه كنند« 

ناهيد باقي است، در اين نقش ناهيد برومند و بلند باال به پا جمشيد نقشي نيز از عهد ساسانيان از ايزد 
-ايستاده، جواهر نشان بر سر گذاشته، نوارهاي پر چين از آن فرو آويخته است طوق دور گردن و ساير زينت

يشت از اين فرشته شده است. در مقابل او شاهنشاه ساساني به پا هاي او يادآور اوصافي است كه در آبان 
  ). 172(همان، » گيرد، نگيني كه عالمت قدرت و اقتدار است از او ميايستاده

يشت و با با توجه به توصيفات ظاهري آناهيتا در آبان آفريني؛ كمك به بقاي نسل:شوربخشي و عشق - 5
، كسي ي مردان را پاك كندي همهنطفهكسي كه «توجه به توصيفي كه يشت مذكور از او را ارايه مي كند ( 

پورداوود، »(ي زنان را آسان گرداند، كسي كه زايش همهي زنان را براي زايش پاك كندي همهشيمهمكه 
توان اين كاركرد را )) و البته با توجه به كاركرد همانندان اين ايزدبانو در اساطير ملل،  مي233-235: 1377

» تموز«ي عشق و زيبايي در روم و الهه» ونوس«ي عشق در يونان، ، الهه»آفروديت«نيز به آناهيتا  نسبت داد؛ 
شوند. در ادبيات ديني مردم بابل، اي از عشق محسوب ميي مردم بابل، كه همتاي آناهيتا هستند، جلوهالهه

آمد، ي بزرگ مادر، تجسم نيروهاي مولّد طبيعت، به حساب ميتموز كه  همسر يا معشوق جوان ايشتر، الهه
در غيبت او شور عشق ديگر در شد. ر سرور به جهان تيره و تار زيرزمين فرو ميمرد و از زمين پهر سال مي

ي حيات در خطر نابودي بود. كاركرد كردند، همه: مردمان و حيوانات توليد مثل را فراموش ميكار نبود
توانستند انزال حضور او نميجنسي در سرتاسر جهان حيوانات چنان نزديكي با الهه داشت كه بي

نيز كه در اساطير بيشتر ملل » روسپيگري مقدس«). اين كاركرد آناهيتا تا حدودي به 359: 1387فريزر، »(كنند
  ). 375: 1387فريزر،  ر.ك:(ديده مي شود، نزديك است 



    پرنيان سخن     12

  
 

شود و اگر مرگي سخن رفته است كه بر پيري چيره ميآب بي در بندهش از چشمه جاودانگي بخشي: - 6
: 1382شود(زمرّدي ،مرگ ميآيد و بيد شود به صورت جوان پانزده ساله بيرون ميوارمردي بدين چشمه پير

133 .(  
   كاركردان آناهيتاهم
) و  17: 1381: در آبان يشت آناهيتا نمود مظهر انساني ماه  دانسته شده  است (پورخالقي چترودي، ماه - 1

  در 
و در هنگامي كه ماه، روشنايي بتابد هميشه «زي روياننده و آباد كننده: يشت، ماه  حامل نژاد ستوران و سبماه

ي ستايم ماه حامل نژاد ستوران را، بغ رايومند فرهمند آبرومند تابندهدر بهار گياه سبز برويد . . . من مي
(پورداوود، » دهنده راي بغ درماني آبادكنندهارجمند دولتمند مالدار چست و چاالك سودمند سبزي روياننده

1377 :323  .(  
چون آناهيتا با آب، باران، سبزي و حيات پيوند يافته است. به اي ساير ملل نيز  ماه همدر روايات اسطوره    

ي باران هنديان، ماه را سرچشمه«تر، ميان تغييرات ماه و ريزش باران  ارتباط برقرار شده است ؛ سخن روشن
دانند و چون باران در باروري و سرسبزي و ي شمالي، ماه را خداي آب ميپوستان آمريكادانستند. سرخمي

  ). 12: 1381، (پورخالقي چترودي» اي داردرشد گياهان سهم عمده
شوند و بستر مناسبي براي ها از آن جاري ميآيد و آبكوه جايگاهي است كه آناهيتا از آن فرود ميكوه:  - 2

ي هكر را كه از براي از يك بلندي هزار كوه زرين در همه جا ستوده ستايممن مي«حيات و باروري است؛ 
  ).279: 1377(پورداوود، » آيد. . . جا) فرود ميقد آدمي اردويسورناهيد (از آن

: درخت خود نماد باروري است و آب، عامل اصلي در رويش و سرسبزي آن است. پيوند ميان درخت - 3
ي آرش كمانگير، سياوش و جمشيد دريافت؛ تير آرش كه به صورتي ورهتوان از اسطدرخت و باروري را مي

ي عالم از آن نشيند، درختي كه در همهكند، بر درخت گردو مينمادين مرز حيات را براي ايران مشخّص مي
توان درفش جاويد و سبز ماندگاري حيات و درخت گردويي را كه تير آرش بر آن فرود آمد مي«بزرگتر نبود؛ 

نگ ايران دانست كه فرّه ايزدي، روان باران و آب و جان پهلوان، جان دوام و جاودانگي آن است و درس فره
است يعني هستي و بقاي » بود«دهد و نماد منشي و حميت ملّي و ماندگاري مياستقامت، پايداري، بزرگ

كاركردهاي خويش با آناهيتا  ها، در بعضي از). ايزد درختان در اسطوره73-72: 1386(راشد محصل، » ايران
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ها را به زاو و ولد ها و رمهدرختان به عنوان موجودات جاندار قادرند باران نازل كنند. . . گله«اند؛ مشترك
). تجديد حيات با كشته شدن روح 160: 1387(فريزر، » وادار كنند و باعث سهولت زايمان زنان گردند

كاركرد يابد و درخت نيز در حيات و باروري همازه، كامالً نمود ميها در جسمي تدرختان و تجسم يافتن آن
هاي انساني شود، چنين پيوندي از اسطوره تا حماسه ادامه يافته است و درخت در نمونهآناهيتا محسوب مي

  چون جمشيد و سياوش نمود يافته است.هم
از براي من «ها آمده است: شود. در يشتمي محسوب» بخشيحيات«در » آناهيتا«كنندگان : باد از ياريباد - 4

اي زرتشت اسپنتمان اين اردويسورناهيد را بستاي، كسي كه از براي او اهورا مزدا، باد و باران و ابر و تگرگ، 
- نيز باد به ياري آرش كمانگير مي» ي آرشاسطوره«). در 293: 1377(پورداوود، » چهار اسب ساخت هميشه

آورد. در حقيقت باد نيز با آرش كند، ايزد باد بر درخت گردو فرود ميو پرتاب ميشتابد و تيري را كه ا
به » باروري«و » حيات«كمانگير هدفي مشترك دارد و آن، از بين بردن قحطي و خشكسالي و بازگرداندن 

  ايران زمين است. 
د. تيامت(خداي مادينه اقيانوس كنالنهرين، با همراهي آب، به حيات و باروري كمك ميباد در اساطير بين     

اژدها(آب) عنصر مادينه است و كشتن او به صورت «آيد؛ ي چهار باد وزان از پاي در ميآشفته ازل) به وسيله
كند كه كاري مقدس و در مسير آفرينش است. دميدن باد(عنصر نرينه) يعني جلوه مي» بارور كردن«ايِ اسطوره

ادينه) نماد بارور كردن است و آماس كردن شكم اژدها هم رمزي براي همان نطفه به بطن اژدها(عنصر م
  ).  161 -160: 1384(تسليمي، » اش آفرينش زمين و آسمان از آب استبارداري است كه ثمره

از براي من اي « كنند:اين  عناصر از جنس آبند و همواره آناهيتا را ياري مي باران، برف و تگرگ: -5 
اين اردويسورناهيد را بستاي، كسي كه از براي او اهورامزدا از باد و باران و ابر و تگرگ زرتشت اسپنتمان 

بارد و ژاله و چهار اسب ساخت هميشه. اي زرتشت اسپنتمان از براي من (از اين چهار) باران و برف مي
  ).293: 1377(پورداوود، » ريزد به كسي كه نهصد و هزار  تير بخشيده شده استتگرگ مي

- اش، دريافتني نيست، چراكه از يك سو زن در حياتي آناهيتا بدون توجه به كاركرد زنانهاسطورهزن: - 6

بخشي و دوام نسل ، هم كاركرد اوست (از اين رو است كه آناهيتا در پاسباني زهدانِ پاك زنانِ پاك 
ه مهم نيز بايسته است كه بيشتر كوشاست) و از سوي ديگر آناهيتا خود ايزد بانوست. البته توجه به اين نكت

ايزدان و خدايان در اساطير، ايزدبانو هستند و دنياي خدايان  برتري با جنس مؤنث است. به باور فريزر، اين 
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برتري، حاصل يك نظام اجتماعي است كه در آن مادر بودن بيش از پدر بودن اهميت داشته و تبار و مالكيت 

  ). 437: 1387شده است(فريزر، مي از طريق زنان و نه مردان تعيين
: گاو در اساطير بسياري از ملل نماد باروري و حياتي نو است و در اين ويژگي با آناهيتا در ارتباط گاو - 7

- هاي اسطوره). در آيين17: 1381اند(پورخالقي چترودي، جا كه گاو را مظهر حيواني آناهيتا دانستهاست تا آن

  آيد. ي، با قرباني شدن و مرگ گاو، حياتي نو پديد مياي و از جمله در مهرپرست
گونه كه آب عامل توان در ظهور زندگي و حيات دريافت؛ همانپيوند دو عنصر خون و آب را ميخون:  - 8

كند. اي از حيات دوباره را خلق ميشود اسطورهباروري، حيات و زندگي است، خوني كه بر زمين ريخته مي
-اي از اين دست است؛ آنت در معابد ايزدان براي برآورده شدن دعاها و آرزوها، نمونهقرباني كردن حيوانا

اي، فريدون، براي دست يافتن به آرزوي خويش(كه با حيات و باروري در ارتباط كه در روايات اسطورهچنان
 1كند. است) براي آناهيتا قرباني مي

  كاركرد  آناهيتا  و عنصر آب  در شاهنامه   
، كيخسرو، افراسيابو  ضحاك، فريدون كاركردانش در دو داستاندر اين بخش كاركردهاي آناهيتا و هم    

  مورد بررسي قرار مي گيرد. 
  فريدون، ضحاك و آناهيتا     - 1

شود و در حماسه، رنگ و بوي ديگري به تقابل، ناسازگاري و جدال آناهيتا با ضحاك از اسطوره آغاز مي
گيرد. فريدون كه هنگام زاده شدن به باران مانند مي شود: جهان را چو باران به بايستگي/ روان را چو خود مي

ضحاك  كه ذاتي اژدهافش دارد و وجود او همواره با ويراني و  ) با20: 1387دانش به شايستگي(فردوسي، 
شود. در يات قرار دارد، روبرو ميها و حي آبآشوب و خشكسالي همراه است و كامالً در برابر آناهيتا، الهه

  كاركردان آناهيتا به او ياري مي رسانند: نبرد فريدون عليه ضحاك، هم
رود، براي رسيدن به جايگاه ضحاك بايد از اروندرود عبور گاه كه به جنگ ضحاك ميفريدون آن آب:- 1- 1

دهد ي عبور نميكس اجازهاك به هيچكند، اما رودبان طبق دستور ضحكند. فريدون از رودبان كشتي طلب مي
زند كه از غرق شدن در آب باك داشته باشد، دل به دريا ميآنو درخواست فريدون را رد مي كند. فريدون بي

كند. اين همان سازگاري آب با فريدون و البته حمايت الهه آبها از اوست. و به سالمتي ازآب عبور مي
   آيد:كند و در حقيقت آب به ياري او ميراي فرّ است، به راحتي عبور ميفريدون فرّمند از آب، كه خود دا
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  درود   رودبانان زي  چو آمد به نزديك اروندرود                   فرستاد                 
  اكنون به راهبران رودبان گفت پيروزشاه                   كه كشتي برافكن هم               

  مرا با سپاهم به آن سو رسان                      از اينها كسي را بدين سو ممان              
                . . .  

(فردوسي،                                                                                                                    
1387 :25- 26  (  

خشكاند و به مردم ها را ميآب چاه اژدها،تجلّي يافته است:  نيزاي در باورهاي عاميانه ورهاين باور اسط   
ترساند، اما با از بين رفتن او، ها ميخوابد و مردم را از نزديك شدن به آبها ميدهد، سر راه آبتشنگي مي

در روز خرداد، كه موكّل و نگهبان شوند. ضحاك نيز اژدهافش و اژدهاگونه است و فريدون ها نيز آزاد ميآب
  ). 205: 1382فر، كند(مهينشود، گويي ايزد خرداد در آزاد شدن آب او را حمايت ميآب است بر او پيروز مي

 زنان به فريدون است؛) تعميد غسل(معنوي تطهير فريدون داستان در آب توجه قابل  كاركردهاي از يكي     
 نزد كه آنان زيرا. شود پاك هاتيرگي از روانشان و روح تا دهند شستشو را خود تا دهدمي دستور ضحاك،
 با بايد كند،مي برقرار  پيوند آن با فريدون چهآن هر گويي،. شوند تطهير بايد اند،بوده پليد و بدطينت ضحاك

                         :                      شود آاليشبي و پاك آب،
  روي                                   خورشيد و موي سيه برون آوريد از  شبستان     اوي                 بتان                        
  ها بشستبفرمود شستن يرانشان نخست               روانشان از آن تيرگي                       
  پاك    بنمودشان                ز    آلودگي   پس   بپالودشان ره    داور                          
  پرستان  بدند                سراسيمه بر سان مستان  بدندي  بتكه  پروده                       

(فردوسي،                                                                                                                
1387 :11                                                                                                     (  

كاركردانِ آناهيتا، فريدون را از بدو تولّد با حيات و گاو به عنوان نماد باروري و زايش و از هم گاو: 2- 1
                   2شود براي فريدون. اي ميايهدهد؛گاو دزندگي، پيوند مي
  يكي گاو برمايه خواهد بدن             جهانجوي را دايه خواهد بدن                   

                                                                                                                              
  )                                                                                                                         4مان:(ه
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ي فريدون، اجداد او همه نام گاو بر خود دارند. عالوه بر اين، گاو در قالب نمادين گرزي گاو نامهدر نسب
كشد. درباره ضحاك اژدهافش را كه نمادي از خشكسالي است به بند مي آيد وسر نيز به كمك فريدون مي

  كنيم.     هاي متعددي انجام شده است كه ما از تكرار آن خودداري مينقش گاو در داستان فريدون بحث
كه پيشتر دختران يا خواهران يا زنان جمشيد بوده اند و » ارنواز«و » شهرناز«در داستان فريدون، زن:  3- 1
اند به دست فريدون آزاد مي شوند تا حيات پاك دوباره به جريان افتد. البته فريدون در كنون زنان ضحاكا

كه من «. . . كند:گونه درخواست ميكند و از او اينها نزد آناهيتا نيايش مياسطوره براي به دست آوردن آن
ه از براي توالد و تناسل داراي بهترين بدن هر دو زنش را بربايم هر دو سنگهوك(شهرناز) و ارنوك(ارنواز) ك

). با توجه به توصيفات 249: 1377(پورداوود، » داري برازنده هستندباشند هر دو را كه از براي خانهمي
توان ارتباطي ميان آنان و آناهيتا دريافت. ها و اشاره به زايش و باروري آنان ميشهرناز و ارنواز در يشت

كاركرد آناهيتا  در زادن قهرمان و پرورده ان مادر قهرمان رهاننده ( فريدون ) و به عنوان همفرانك نيز ، به عنو
شدنش دور از دسترسي ديو (ضحاك ) نقش دارد. زن در داستان فريدون در زاده شدن ، پرورده شدن و 

  حيات بخشي قهرمان به جامعه ( كه همه از كاركردهاي آناهيتاست ) نقش دارد.   
، مأمن و مأوايي »كوه«برد تا كوه ميمادر فريدون از ترس ضحاك اژدهافش، فرزند خود را به البرز: كوه 4- 1

ها مقدس بوده است، براي فريدون باشد و او را پناهي شود. كوه، خود مكاني است كه همواره در اسطوره
- آيد و كوه در باران و باراند ميشوند. آناهيتا از كوه فروها از آن جاري ميمكاني كه جايگاه آب است و آب

شود؛ كوه به عنوان يكي از دهد و پناه او ميزايي مؤثر است. چنين مكاني فريدون را در خود جاي مي
رساند. نكته مهم ديگر اين كه كوه كه مأمن و مأواي فريدون چنين ياري ميهمكاران آناهيتا به فريدون اين

آبي و مردم اوباري) به فريدون ياري مي رساند و خود كسالي و بياست، در به بند كشيدن ضحاك (نماد خش
  شود. زندان ضحاك مي

  كيخسرو، افراسياب و آناهيتا  - 2
شود و در مقابل، ي آناهيتا در پاسباني از آب و حيات محسوب ميچون فريدون، نمايندهكيخسرو هم    

شود و در گيرد. اين ضديت از اسطوره آغاز ميميافراسياب، به عنوان ديو خشكسالي، در تضاد با او قرار 
كنند و به دشمني با افراسياب كاركردان آناهيتا كيخسرو را ياري مييابد. در اين نبرد، همحماسه نيز ادامه مي

  پردازند:     مي
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ي اين ي كيخسرو با افراسياب كه نماد ديو خشكسالي است، نشان دهندهمبارزهآب، باران، ابر، برف:  1- 2
» بخشيحيات«ي آن است. دهندهزمين و نجاتبخش ايراننكته مهم است كه كيخسرو نيز از قهرمانان حيات

چنانكه پيشتر گفته شد، در حقيقت يكي از كاركردهاي آناهيتا در اسطوره است. گويي كيخسرو از جنس آب 
ند  و در انتها در آن (البته در برف) كمند به آساني از آن عبور ميچون فريدون فرهاست. به همين سبب هم

آبي است كه با ورودش به ايران ، خشكسالي را با ، ديو خشكسالي و بي3شود. در مقابل افراسيابجاودانه مي
ي او بر آورد. او از جنس ضحاك است و اژدهافش و آب با او سازگار نيست. هنگام غلبهخود به همراه مي

  ايران: 
  ن هوا خشك شد هفت سال            دگرگونه شد بخت و برگشت حال  ز بارا             

: 1387(فردوسي،                                                                                                              
283(  
زمين و عامل پيروزي ايران بيند، سروش، كيخسرو رادر روايت شاهنامه، آنگاه كه گودرز خواب مي    

  آيد:زايي به خواب گودرز ميچون ابر بارانكند كه هممعرّفي مي افراسياب شكست
  چنان ديد گودرز يك شب به خواب            كه  ابري  برآمد  ز  ايران  پر  آب               
  ودرز گفتي كه بگشاي  گوش بران   ابر   باران    خجسته   سروش             به گ               
  چو  خواهي  كه  يابي  ز  تنگي  رها             وزين   نامور    ترك    فرّ    اژدها                
  به  توران    يكي    نامداري   نوست             كجا   نام  آن  شاه   كيخسروست                  

: 1387(فردوسي،                                                                                                             
283                                                                  (  

- گونه معرّفي ميشود كه در ابتدا كيخسرو اينرهايي از شرّ افراسياب(خشكسالي)، با آمدن كيخسرو ميسر مي

كه برف همه جا را فراگرفته است، از مقابل ي حيوان، در حاليد و در پايان كار، كيخسرو، در كنار چشمهشو
شود نشان اين است يابد. اينكه كيخسرو در برف گم ميشود و به حياتي جاودانه دست ميديدگان ناپديد مي

سفيدي برف پاكي كيخسرو را نيز به ذهن كه برف ( هم كاركرد آب و آناهيتا ) او را جاودانه كرده است. البته 
گويد زيرا ارتباط كيخسرو با آب، او را با مرگ غريب كند. فردوسي از مرگ كيخسرو سخن نميمتبادر مي

  ساخته و چنين جاودانه كرده است:
  جا رسيدبه هر بر يكي چشمه آمد پديد                 جهانجوي كيخسرو آن                
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  بدان  آب  روشن  فرود  آمدند                  بخوردند  چيزي  و  دم بر زدند               
  بدان مرزبانان چنين گفت شاه                  كه  امشب  نرانيم  زين  جايگاه               
                . . .  
  سوي   ايران  نيابيد  راه  ببارد  بسي   برف  ز  ابر   سياه                  شما               
  سر مهتران زان سخن شد گران                  بخفتند    با   درد    كنداوران              
  چو از كوه خورشيد سر بر كشيد                  ز  چشم جهان شاه  شد ناپديد             

: 1387(فردوسي،                                                                                                             
618                                                                (  

شود. در حقيقت، كوه به عنوان مكاني كيخسرو در پايان كار، بر فراز كوه ناپديد و جاودانه ميكوه:  2- 2 
سازد. عنصر آب و آناهيتا نيز در ارتباط است، كيخسرو را در بستر خود جاودان ميمقدس كه با باروري و 

شويد و در ميان برف(عناصري كه همگي با آّب در ي حيات ميكيخسرو بر فراز كوه، سر و تن در چشمه
نيز از كوه فرود پيوندد. كوه در اساطير ايران جايگاه خدايان و ايزدان (آناهيتا اند)، به حيات جاودان ميارتباط

كمانگير و مدبري، هاي اسرارآميز است و ارتباط معنوي با عالم ماورايي دارد (جعفريآيد) و داراي ويژگيمي
ي ي الههكند و در حماسه كيخسرو به عنوان نماينده)، اين ارتباط از اسطوره به حماسه گذر مي63: 1382
  شود، يابد و جاودان ميارتباطي معنوي ميها(آناهيتا) در ميان كوه با عالم ماورايي، آب

-هاي ستايش ايزد نباتي مربوط ميي پرستش درخت و آيينسياوش پدر كيخسرو به اسطوره درخت: 3- 2

: 1387توان به فرزندان او از جمله كيخسرو (و فرود) نيز تسرّي داد (شميسا، شود كه اين اسطوره را مي
يابد خت در وجود سياوش، روح در وجود كيخسرو تجسم مي)؛ گويي با كشته شدن روح در341 -340

چون شاخي از اين درخت تنومند است، در شاهنامه در داستان ). كيخسرو هم338: 1387(ر.ك: فريزر، 
بخشد، شود كه به اين نظريه برجستگي خاصي ميكيخسرو از اصطالحات مربوط به درخت بسيار ياد مي

  شود:گونه آغازميي كيخسرو اينالهابيات مربوط به پادشاهي شصت س
  به پاليز چون سر كشد سرو شاخ                         سر شاخ  سبزش برآيد ز  كاخ                   
  بختبه  باالي  او  شاد   باشد  درخت                        چو بيندش بينادل و نيك                   
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: 1387(فردوسي،                                                                                                              
304(  
 در كه شد برآن و كرد توجه متن ناخودآگاه به بايد موارد گونه اين در كه باورند براين پژوهشگران از برخي
 درختي، ايزدان يا ايزد اسطوره با دو اين و پيوند كيخسرو و سياوش درباره...  و شاخ و ي درختواژه تكرار

).                                                                                                           345: 1387شميسا، (دارد ارتباطي وجود
كه در اسطوره خيلي شناخته نيست (معلوم نيست گياهي است يا شيره گياه يا...) در حماسه در هوم:  4- 2

چون عابدي شود، هوم، هميابد. در آن بخش از داستان كه افراسياب در غاري پنهان ميهيكل مردي نمود مي
شتابد. هوم، به نوعي، در يافتن اين ديوخشكسالي به كمك كيخسرو مييابد و شود و افراسياب را ميظاهر مي
بخشي دارد. در چون آب، كاركرد حياتبخش است و همي گياهي است كه نوشيدن آن زندگيعصاره

پايان تبديل كرده كسي كه زندگي و حيات و باروري را به مرگي بيحقيقت هوم، در شكست آن
  كند:ي مياست(افراسياب)، كيخسرو را يار

  بتركي چو  اين  ناله  بشنيد  هوم             پرستش رها كرد و بگذاشت بوم                       
  چنين گفت كاين ناله هنگام خواب            نباشد    مگر     آن    افراسياب                      

                                    )597 :1387فردوسي، (                                                                                            
  بحث و نتيجه گيري 

  باورمندانشان آييني باورهاي اي،اسطوره نمادهاي و مفاهيم و داريم كار و سر خدايان و ايزدان با اسطوره در
 شوندمي تبديل انساني هاينمونه و زميني پهلوانان و قهرمانان به ايزدان حماسه، به گذار با. آيندمي حساب به
 صادق امري چنين آناهيتا، آن يالهه و آب عنصر مورد در شود؛مي كاسته نيز نمادها و مفاهيم تقدس از و

 آنان مقابل در و شودمي متجلّي فريدون و كيخسرو وجود در آناهيتا كاركردهاي و هانشانه حماسه در و است
      گيرند.مي عهده بر را) خشكسالي ديو(اپوش نقش افراسياب و ضحاك

 و كيخسرو داستان با بسياري هايشباهت داراي ضحاك و فريدون داستان كه است اين توجه قابل ينكته 
 كاركرد و آناهيتا ايزد آب، عنصر با ارتباط در كه را داستان دو اين هايشباهت از برخي. است افراسياب

  :كرد بيان گونهاين توانمي است، خشكسالي ديو با مقابله در هاآن يويژه
 از باروري از نمادي عنوان به گاو كشد؛-مي نيز را برمايه گاو فريدون، پدر كشتن بر عالوه ضحاك  -1

 فريدون داستان در برمايه، گاو وجود. شد اشاره بدان اسطوره بخش در كه شودمي محسوب آناهيتا همكاران
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 به باروري، از نمادي عنوان به كيخسرو، داستان در) است گاو ديگرش نيمي و مرد آن از نيمي كه(اغريرث و
    رساند.مي ياري هاآن دو هر
 روي بر را آب نيز افراسياب. است همراه خشكسالي و آشوب و ويراني با كشور، بر ضحاك چيرگي -2

 اين بر. آوردمي خشكسالي و قحطي و ويراني خود همراه شودمي پيروز ايران بر كه بار هر و بنددمي ايرانيان
- مي مبارزه به هاآن با كيخسرو و فريدون كه هستند خشكسالي ديو نوعي به  افراسياب و ضحاك اساس

   .پردازند
 فريدون. است فرّمندان گرياري و دارد جاي هاآب عمق در كه فرّي فرّمنداند، دو هر كيخسرو و فريدون  -3

 از ناو، و كشتيبي كياني، فرّ ياري به مادرش همراه نيز كيخسرو گذرد،مي كشتي بدون اروندرود از فرّمند
  .گذردمي جيحون

 آب از پاسباني يوظيفه آناهيتا، چونهم كه هستند آب نگهبانان همان كيخسرو و فريدون گفت توانمي  -4
 عامل و باروري عنصر اين تا است مقدس هدف اين به رسيدن براي هايشانتالش همواره و دارند عهده بر را

   .كنند حفظ را آن و برگردانند زمينايران به را حيات
 فريدون توسط حماسه در شود،مي محسوب آناهيتا هايخويشكاري از اسطوره در كه مملكت از نگهباني -5
- مي نجات افراسياب و ضحاك چون ديوسيرتاني شرّ از را ايران سرزمين كه چرا گيرد،مي صورت كيخسرو و

   دهند.
 حماسه در باروري و تجدد نماد و او از ايتجلّي عنوان به زن آناهيتا، در باروري هايويژگي به توجه با -6

 جسم بهترين عنوان به ارنواز و شهرناز كه جاآن. يابدمي ادامه چنانهم آناهيتا خويشكاريِ اين و يابدمي نمود
 آب همان با و گيرندمي قرار فريدون اختيار در ،)است آمده هايشت در كه چنانآن(تناسل و توالد براي

 در نيز فرنگيس. گرداندبرمي هابدان را باروري روح گويي و كندمي پاك را هاآن آب، و شوندمي شستشو
   .دارد نقش او پيروزي و پرورش و تولد در و كيخسرو داستان

 به رساندن ياري خورد،مي چشم به همه از بيش شاهنامه، در آناهيتا، هايخويشاري ميان در كه چهآن -7
 راحتي به فريدون افتد؛مي اتّفاق اين نيز كيخسرو و فريدون داستان در كه است آب از عبور در فرّمند پهلوانان

 مهربان نيز فرّمندان با آن، در فرّ دليل به آب كلّي طور به. جيحون از كيخسرو و كندمي عبور اروندرود از
  .است
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 اين. شودمي تبديل جاويد حيات و مطلق واقعيتي به زندگي هوم، يعصاره نوشيدن با زرتشت آيين در -8
 آدميان به را ابدي حيات آن آب، عنصر و كندمي پيدا ديگر، ادامه ايگونه به البته نيز، حماسه به گذار در امر
 از بعد كيخسرو،  كهچنان سازدمي جاودانه را انسان آن، در كردن غسل يا و حيات آب نوشيدن. بخشد¬مي

 ابدي حيات به و شودمي ناپديد برف، شديد بارش ميان در حيات، آب يچشمه در معنوي تطهير و غسل
   .پيونددمي
  

 يادداشتها 

نپات ، در نپات ، برزيزد و ستاره ستويس  ، اشاره كرد . اپامبه اپام از ديگر هم كاركردان آناهيتا مي توان -1
) . ستويس كه يكي از  فرشتگان موكل بر آب است 475: 1376ها ، نگهبان روشني و فرّه است (بهار، بن آب

اني ). برزيزد ، عالوه بر تقسيم كردن آب درياها و پاسب343: 1377، تقسيم كننده نعمت آب است (پورداوود، 
  ). 152: 1376از فره،  فرّمندان را در عبور از آب دريا ياري مي دهد(بهار، 

پرورش قهرمان توسط حيوان در زندگي برخي از چهره هاي اسطوره اي كه به الگوي اسطوره كودك رها  -2
  شده تعلق دارند ديده مي شود.   

آب قابل توجه است؛ در آن بخش از  هاي مثبتها و ويژگيدر داستان افراسياب، نمود يكي از جنبه -3
شود، براي بيرون كشاندن او از اندازد و پنهان ميگريزد و خود را به درون دريايي ميداستان كه افراسياب مي

ي دهد و افراسياب با شنيدن نالهدهند كه ناله سر مياي عذاب ميآب، برادرش را كنار آب برده و به گونه
ي ي حيات، وسيلهيد. با توجه به معاني نمادين آب در سه مضمون اصلي: چشمهآبرادرش از آب بيرون مي

 - 3: 1378كه آب نماد نيروهاي ناخودآگاه است ر.ك(شواليه و گربران، تزكيه و مركز زندگي دوباره و اين
ياب آن ي افراسياب قرار گرفته است. گويي افراسي تزكيهتوان گفت آب در معناي نمادين خود وسيله) مي24

آاليشي است) در لحظه در ناخودآگاه خود فرورفته و روح و روانش (روحي كه اصل و سرشتش پاكي و بي
 شكل اصلي و ذاتي خود نمود يافته است
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