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باززاده هایناز دل ايشاهزادهولی نهایتاً با کمک شودیمگرفتار ايشدهزن اجیر پیرۀ دختر دال با حیل. یابدمی
و با استفاده از روش اسنادي و یشناختاسطورهدر این مقاله، با رویکردي . کندیمو با او ازدواج شودیم
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گیاهی است و در نهایت به این پرسش اساسی پاسخ دهند که از ایزد ثابت کنند که دختر دال، یک پري و نمادي 
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مقدمه
یافتهتکاملهايصورتالگويوهاروایتۀکلیۀنمونپیشپریان،هايداستانوعامیانههايحکایتاساطیر،

و) باستانمردمنظردر(تاریخوحقیقتآنساختژرفکهاستبیانیاسطوره«.هستندداستانبعدي
معین،دورانیدرهاانسانمشتركهايپنداشتاسطوره،).1383:86، شمیسا(»باشدهافسانآنروساخت

شخصیتوشدهبازگوداستانشکلبهکهاستانفسوآفاق،بیگانه،خویشانسان،گیتی،،هستیةدربار
ذهنناخودآگاهبطندرگرفتنشکلوفرديصفاتازشدنپالودهباکهاستکسییاچیزياساطیري

داستان پریان، در ). 1385:95،سرکاراتی(شودمیمحسوبآئینیخویشکارينمودگارصورتبهمگانی،ه
خیالیونامشخص،زمان و مکان در این گونه از قصهوهستیمانگیزشگفتوماوراءالطبیعیاتفاقاتشاهد
آفرینینقشقهرمانکیحولقصهدرمتفاوتهاییشخصیتو...) انبوهجنگلیدرروزگاري،روزي(است
دیدهستمومغمومنوجوانییاکودكکهداستان،قهرمانبرايماجراهاییمعموالًهاقصهایندر.کنندمی

و خوردمیرقمقصهدرخوشپایانیازدواج،یاقدرتثروت،آوردنبه دستانتها، بادروآیدمیپیشاست،
درپرياساطیري،ايهپنداشتمطابق«. 1شودیمنی کشته یا توسط شخصیت منفی داستان یا نیروهاي کیها

»استبودهپرستشوستایشقابلزرتشت،ازپیشکهنهايزماندرکهبودهباروريخداي–بانواصل
ایندر.استاوزیباییباروري،ایزد–زنعنوانبهدیرینه،بانويبغاینپري،ویژگیو مهمترین)1:همان(

هاقصهاین؛باشندمیطبیعتزایشوبهارازتمثیلیشان،اياسطورههمتایانهمچوننباتی،پریان،هاقصه
.دهندمیبازتابکشاورزيعصردررابشرتخیلکههستندايآینههمچون

اندتولد و بزرگ نمودن فرزندان بوده،مسئول بارداري،پارینه سنگیةاین نظریه وجود دارد که زنان در دور
و شدهتقریباً بر مبناي توانایی ایشان در زایش و باروري تعیین می،اصلی زنان در پیش از تاریخو نقش

به احتمال فراوان این تفکر . )4: 1997، 2هاگر(انسانی بوده استۀها در تولید نسل در قبال گونوظیفه آن
به تحوالت ایجاد شده در زمینه تولید و با توجهنوسنگی نیز انتقال یافتهة به دور،پارینه سنگیةرایج در دور

در ،گان مقدستمامی مادران و الهه. حول مفاهیم جدیدي شکل گرفته است،این باور، غذا در این دوره
اند و از این وفور نعمت همراه بودهو افزایش با مفهوم باروري،،ارتباط با کشاورزي و اهلی کردن حیوانات

شوند و به پدرشان خورانده تکه میهاي گردآوري شده توسط برادران گریم، برخی کودکان در انتها توسط نامادري تکهدر افسانه.1
.بردرسد و قهرمانی را که از فرمانی مقدس سرپیچی کرده، با خود میشوند، یا مرگ فرا میمی

2 .Hager
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زایش را ،جامعه کشاورز). 126: 2004، 3نلسون(اندشدهزندگی محسوب مینماد،خود،دیدگاه مادران مقدس
گونه که زنان همان. باشندمیمورد ستایش،دهندگان نیز هستندکه خوراك) مادران(کند و زایندگانتشویق می

هايدر دورهاین اعتقاد وجود . مادر انسان و مادر زمین است،زن. کنندزایند، زمین را نیز بارور میخود می
و در ارتباط با رونق باشندمینثی شده است که نمادي از الهه مادر هاي مؤ، موجب ساخت پیکركمختلف

.)2و 1تصاویر شماره (کشاورزي و حاصلخیزي زمین مطرح هستند

مادر مکشوفه از محوطه هاي الهۀپیکرك:1ریتصو

، موندکور(مس سنگیةمربوط به دور. حاجیالر ترکیه
1983 :197 -196.(

)م. ق6000- 7000(مادر پیکرك الهۀ:2تصویر

).1967الرت، م(مکشوفه از چاتال هویوك ترکیه

3 .Nelson
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بلکه تولد مجدد مردگان در دنیاي دیگر نیز شت،الهه مادر نه تنها تولد اعضاي جدید جامعه را بر عهده دا
بر ،تصویر یک پیکرك نوسنگی،در فرانسهJochesۀ در ناحی. شده استهاي او محسوب میاز توانمندي

خورد و چون این تصویر از اتاق دفن به چشم می،اي که محل دفن مردگان نیز بوده استسردابهة دیوار
توان این گونه استدالل نمود که تفکر رایج در آن زمان بر این دیدگاه استوار می،مردگان به دست آمده است
کنند تا جا دوباره رشد میدر آن،شوندبلکه در رحم مادر جهانی دفن می،خاكبوده است که مردگان نه در

حکم زهدان مادر و ،اتاق دفن،بر این مبنا. مجدداً از طریق رحم همین مادر در دنیاي جاودانگی متولد شوند
ها در ركهمچنین وجود برخی از پیک). 64: 1999، 4مرکل(الهه مادر نیز حکم خالق انسان را داشته است

تواند بیانگر این مطلب باشد که الهه مادر قادر می،چاتال هویوك ترکیهۀمثالً در محوط،داخل ظروف غله
محوطه چاي اونوي ترکیه ر است مردمان خود را با دادن غالت و محصوالت کشاورزي سیر کند و چون د

برداشت کرد که این الهه داراي تقدس گونهتوان اینمی،نیز تصاویر گیاهی همراه با الهه مادر یافت شده
نقش الهه مادر به وفور بر روي آثار مفرغی ). 93: 2005، 5تات(گیاهی و در ارتباط با کشاورزي بوده است

.)3شماره تصویر (لرستان نیز به تصویر درآمده است

. م. ق700- 1300مادر، مربوط به تندیس مفرغی الهۀ:3تصویر

.لرستاناالفالك فلکةموز

هاي هاي کاربردي و خصوصاً اندامکید بر جنبهها نقش الهه مادر اغلب با تأها و سایر مفرغینهدر تندیس
هاي کاري لرستان، تصویر الهه مادر بیشتر بر روي سنجاقدر ارتباط با باروري آمده است؛ در هنر مفرغ

4 .Markala
5 .Tate
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ملل ۀشود که در حقیقت این الهه همان اله، دیده میشده استاي که به معابد الهه اشی تقدیم مینذري
شایسته ذکر است . گرفتتا شوش مورد پرستش قرار می) 4تصویر شماره (آسیایی است که از آسیاي صغیر

اوت خدایان از این همه اسامی متفمانند مادرت کهاي وجود نداشته اساسطورهشکلکه تاکنون هیچ خدا یا
یاد Hepatها و هیتیتKybeleها فریژي، Kybebeها از او به یديلو گوناگون برخوردار شده باشد؛

ها نام آرتمیس افسید،شخوانده میRheaو در یونان Isisدر مصر ،Latو Nariannaدر سومر . اندکرده
هاي لرستان اسم سازندگان مفرغ،)1389فیروزمندي و کزازي، (ها نام ونوس را براي او برگزیدندو رومی
.هاي لري هم، دختر دال، روایتی از مادر خدایان استاند و در داستانا بکار بردهاشی ر

آمازون؛ مکشوفه از شرق ۀهاي طالیی الهپیکرك:4ریتصو

).4-22طرح : 2003، نبل(م.ق2500تروا مربوط به ۀمنطق

هنري و ادبی دورانهاي مختلفدر زمینهدوران مادرساالريمربوط به هاي اعتقاداتو نشانهآثار 
هاي باستانی نمودي ملموس هاي یافت شده در محوطه؛ اگر پیکركقابل مشاهده استو پس از آننوسنگی

توان از جمله بازنمودهاي غیر ملموس اعتقاد هاي پریان را میاز این اعتقاد هستند، اساطیر و به ویژه داستان
ثیر کهن الگوي مادر بر ناخودآگاه این مردمان در این که تأز اذهان کشاورزان کهن دانست مزبور و برخاسته ا

.روایات نیز قابل پیگیري است
داستانی شفاهی در بین مردم لرستان است که با –که موضوع پژوهش حاضر است –»دختر دال«

هایی در جزئیات توسط مادران، نسل به نسل براي کودکان روایت شده است؛ داستان دختري اندك تفاوت
ها اي از دل نیروید و به کمک شاهزادهیبا که با سرگذشتی عجیب، سرانجام از خون او دو شاخه نی میز

ها و گیاهان از خون به زمین هاي نامبردار رویش گلنمونه). بنگرید به شرح داستان(شوددوباره زاده می
ر ایرانی و غیرایرانی چون ها و آئین مرگ و رستاخیز مجدد خداي برکت بخشنده در اساطیریخته انسان

النهرینی و حتی داستان یوسف در تورات و هاي یونانی، ژاپنی، چینی، فینیقی، هندي، مصري، بیناسطوره
.کندلري را نیز به ذهن متبادر میسیاوش در اساطیر ایرانی، پنداره گیاه تباري دختر دال در روایت 
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مندي که در زمینه مطالعاتی و عالقهۀبا پیشین–انجرقه اصلی این پژوهش زمانی زده شد که نگارندگ
ة الهه که روایتی محلی از اسطور-بر آن شدند تا این روایت–اسطوره و فرهنگ باستانی ایران داشتند 

هایی که پرسش. هایی مطرح شدها و پرسشدر این مسیر فرضیه. نمایندو تحلیلمکتوب- باروري است
ۀ توان به عنوان یک پري که تجسم ایزدینآیا دختر دال را میار گرفتند؛محورهاي اصلی این پژوهش قر

اي ؟ بر مبناي عناصر رمزي و اسطورهایزد بزرگ باروري است، در نظر گرفت-هاي مامیکی از خویشکاري
هایی ها و پدیدهتوانند نماینده چه شخصیتها میو سایر شخصیت–به عنوان قهرمان قصه –دختر دال 

اي اهورایی و یک دختر دال، آفریده) الف: شوداي این پژوهش در این موارد خالصه میفرضیات پایه؟باشند
اي به خود گرفته شخصیت او، منطبق بر الگوي الهه باروري است که رنگ و بویی منطقه) پري است؛ ب

به منظور به . دهدینشان ممرگ/ خشکسالیباراگیاهی/ آبیحیاتمایه داستان، تقابل درون) جاست؛
استنباطی بهره –توصیفی ةهاي پژوهش، نگارندگان از شیوآزمون گزاردن این فرضیات و پاسخ به پرسش

به این معنی که ابتدا روایت را بیان و سپس با تحلیل محتواي داستان بر مبناي عناصر رمزي و . اندگرفته
هاي ثیرگذار در بافت قصه با اساطیر و حماسههاي تأهاي اصلی و سایر شخصیتمقایسه عناصر و شخصیت

هاي گونگی دختر دال ثابت شود و سپس شخصیتهاي مختلف تالش شده است، ابتدا پريملل و قومیت
ها را مایه و قواعد مشترك و جهانی این گونه روایتقصه را واکاوي و رمزگشایی کرده و در گام بعدي، بن

.ه گفته شد از رویکرد اسطوره شناختی تطبیقی نیز استفاده شده استکدر این مسیر چنان. تبیین نمائیم
ل مختلف از جمله، روایت در ادامه ابتدا داستان دختر دال روایت شده و سپس با مقایسه آن با اساطیر مل

و »زال«يهاو شخصیت»ملک جمشید«و همچنین داستان »دختري که از تخم بیرون آمد«آلمانی 
سنجیده ،هاي ایرانی کوشیده شده است تا از این رهگذر فرضیات مطرح شدهر و حماسهاز اساطی»سیاوش«

گونه هاي مشترك و جهان شمول اینمایههاي مطرح شده، پاسخ داده شود و نهایتاً بنشده و به پرسش
.ین شودها تبیقصه

6»دالدختر«داستانشرح

نشدهبچهصاحببودهاسالکهکردندمیگیزندروستایکدرمرديوزن... یکی بود، یکی نبود «

زنبهنیزپیر. طلبدمییارياواززنوشودمیواردهاآنروستايبهگرددورهپیريروزهاازروزي. بودند

صمیمانه –) که خدایش رحمت کناد(نژادمرحومه ماهی طال مصطفی–دانند تا از راوي داستان نگارندگان بر خود الزم می.6
.اي به چاپ نرسیده استکنون در هیچ نشریهبه ذکر است که این روایت تاالزم. سپاسگذاري کنند
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راآنروز40مدتبهوگذاشتهايگهوارهدرراآنوپیچاندهايپارچهدرراايپرندهتخمکهکندمیتوصیه
».شودمیبچهاوبرايه پرندتخماینروزچهلازبعدودهدانتکگهوارهدر

برايگفتنالالییبهوقتتماموگذاردمیگهوارهدر،پیچاندمیايپارچهدرراپرندهتخمروستاییزن
خستهشوهرشکههنگامیچهلمروز. کندمیکوتاهیداریشخانهوظایفدرکهطوريبهاستمشغولآن
واهمالاینوشودمیعصبانیاست،نکردهآمادهناهاربرایشهمسرششودمیمتوجهوگرددبرمیکارسراز

دانیزبالهبهراپرندهتخمکار،ایندانستنموهوموخرافهباوداندمیپرندهتخمبهزنتوجهازناشیراسستی
برغذاییوالشهجستجويبه) سیمرغ(یدالنیزهنگامایندرریزد؛می) لريگویشدردونسرویادوسره(

در (العبورصعبکوهیدلدرغاريدرکهاشالنهبهراآنپروازکنانوبرداشتهراتخموآیدمیفروددانیزباله
نوزادوداردمیبرتركتخمبرد،میاشالنهبهراتخمکههنگامیدال. بردمیاست) غارکمر:گویش لري

اوغذايوکندمیپرستاريدخترازپسآنازوگرفتهقرارثیرتأتحتدالآید؛میبیرونآندرونازدختري
فرودغارازپروازکنانروزهروشودمیتبدیلزیبابسیارايدوشیزهبهدخترکهزمانیتاکندمیمینتأرا

. گرددمیبازاشالنهبهنانپروازکبازوکندمیپررودخانهآبازراخودمشکوکندمیاستحمامآیدمی
قرارباغمشرف برکوهدر دلغاراینوگذشتمیآنداخلازايرودخانهکهبودزیباییباغهمکوهپایین
.داشت

اسبشتااستمنتظرشاهزادهرسند؛میکوهدامنهۀرودخانسربرخودهمراهسوارانباايشاهزادهروزي
بهوانگیزدمیبرراشاهزادهتعجبمسئلهاینوکندمینگاهآببههوتمبحالتیبااسبشولیبنوشدآب

باشدپیشدرنیکیآمدشیپاگرنوشی؛نمیآباینازتوکهاستکاردرحکمتیحتماً:گویدمیاسبش
شودمیتصویريمتوجهشاهزادهحالایندر. حالتبهبداباشد،بديآمدشیپاگروبوسممیرااتیشانیپ

باالبالفاصلهشاهزاده. کوهدلدرغاريدروندرزیبابسیاردختريازتصویرياست؛افتادهآبسطحبرکه
دلصدنهدلیکوکندمینگاهایستاده،غاردهانهبرزیباییاوجدرکهرادالدختروکندمینگاهرا

کوهبودنالعبورصعبدلیلبههمراهسوارانوشاهزادهورودمیغاردرونبهدالدخترولی. شودمیاوشیفته
بهوگذاردمیمیاندرپدربارامسئلهاینوگرددمیبازکاخبهشاهزاده. مانندبازمیغاردرونبهرفتنباالاز

شاهزاده.دهدمیرضایتبیندمیراپسراصرارکهوقتیپدر. کنمازدواجدالدختربابایدمن: گویدمیپدر
جواهروطالاوبهخودشوزنهم،بکشاندپایینبهغاردلازرادالدختربتواندکسهرکهکندمیاعالم

رادالدخترتوانممیمنکهگویدمیشاهزادهبهوآیندمیکاخبهدخترشباپیرزنیحینایندر. دادخواهم
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طالمنگویدمیپیرزن. دهممیطالتوبهوزنتهمبکنیراکارایناگرگویدمیشاهزاده. بیاورمدستبه
بهپیرزن.پذیردمیمیلکمالباشاهزادهوبدهید) لريگویشدرپته(پشممنبهوزنمهم. خواهمنمی

ببریدایددیدهرادخترکهجاآنبهمراوکنیدفراهمبرایمدیگو یکچاقویکوبزیک: گویدمیشاهزاده
هیبیاییدهی(خواندمراشعراینوقتهروکنمدستگیررادخترمنتایدبشومخفیمناطرافخودتانو

پیرزنکهوسایلیشاهزاده. بگیریدرااووبیاییدبیرونشما)بیاییدهیخوشحالیوخوشبهکهچنینبیایید
پیرزند؛شدنپنهاندرختانتويخودشانوبردندرودخانهکناربهرااووگذاشتاختیارشدربودخواسته

وگذاشتآنرويوارونهراقابلمهوافروختآتشیپیرزنبود؛آوردهخودهمراهرااوکهداشتکچلیدختر
کردنگاهباالازدالدختررفت؛هوابهاشنالهبزمالید،میبزگردنبههمراچاقوپشتوکرددرازهمرابز
باید.ايگذاشتهوارونهراقابلمهآنپیرزناي:زدصدااالبآنازاست؛وارونهپیرزنکارهايهمهکهدیدو

منآخهدخترم: زدفریادپیرزن. آنپشتبانهببريرابزسرچاقولبهباوبگذاريآتشرويرادیگته
پیرزنپیشپروازکنانهمدالدختر. کندرستبرایمراهااینوبیاهستیکههر.سوستکمهایمچشم

: گفتبودبستهراهایشچشمکهپیرزن. طورياین: گفتوگذاشتآتشرويوبرداشترادیگونشست
بزگردنبهراآنلبهگرفتهراچاقودالدختر. کندرستبرایمراهمههمخودتهستمکورمنبرمقربانت
دالدخترازپیرزنکار،اتمامازبعد. آنپشتبانهکاردلبهبابرندمیرابزسرطورياینگفتوگذاشت

کندمیقبولدالدختر. بکشدراسرشهايشپشوبزندناخنرااوسرسرشخارشدلیلبهکهخواهدمی
میخباوچرخیدمیدالدختردورمرتبپیرزنکچلدخترموقعایندر. شودمیاوموهايگشتنمشغولو

خورد،میچرخاواطرافدخترایندیدمیودبونشستهکهدالدختر. کوبیدمیزمینرويرااوپیراهن
وخوبپیراهنحاالتابیچارهدخترمبرمقربانت: گفتپیرزنچرخی؟میمندورهیخواهیمیچه: گفت

بزار:گفتپیرزن. برومبایددیگرمنننه: گفتدالدختر. کندنگاهپیراهنتبهآیدمیخوششندیده،قشنگ
ننه:گفتدالدختر)...بیاییدهیبیاییدهی(کردشعراینخواندنبهشروعووبربعدبخوانمبرایتشعري

دیگربار.بخوانمبرایتدیگرباریکبزارتوخوبیست،شعرخیلیجانننه:گفتپیرزنشعر؟شدهماین
کند،پروازکهشدبلنددالدخترآوردند،هجومهاآنطرفبهباغداخلازشاهزادهیاران. خواندرابیتاین
پیرزنراهتوي. دادندحرکتشهرطرفبهوگرفتندرااو.استچسبیدهزمینبهمیخباپیراهنشکهدید
مندرسوکهنههايلباسوکردخوددخترتنبهوکردجداتنشازرااوهايلباسدیگرانچشمازدور

دختروگرفتندباشکوهیجشنکاخ شاه،در.بستدرختیبهرااووکرددالدخترتنبهراخوددختر
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صورتدیدنازناگهانرفتعروسنزدشاهزادهکهوقتی. آوردنددرشاهزادهعقدبهراو کچلروزشت
کهصورتیآنخواستم،میمنکهنیستدختريآناین:گفتآمد،هوشبهکههنگامیکرد؛دختر غش

. استپیرزنسرزیرهستچههرواستکاردراينقشهماًحتکند،میفرقخیلیاینبادیدم،آبرويمن
زحمتهمهاینخاطر خواهش بودي وآنقدرتوکهاستکسیهماناینپسرم:گفتنداوبهمادرشوپدر

بهکهوقتیدال. نرفتبارزیرولی شاهزادهاي؟شدهبدبیناوبهچراحاالآوردي،دستبهرااوتاکشیدي
اینازندید،اوازاثريگشتدنبالشهرچهوشدپریشانوناراحتخیلیندید،رادالدختروآمداشالنه

درختیبهکهرادالدخترکرد،میعبورجنگلازشیريکهروزیک.شدهالكباالخرهماند تاکمرداخلرو
رابخوري، تومراخواهیمیحاال که شیراي:گفتدال به شیردختر.بخوردرااوخواستودیدبود،شدهبسته

.شداوخوردنمشغولوکردقبولشیر. نچکدزمینبهمنخونازايقطرهکهبخورمراطوريا خدبه
قطرهدوبود،افتادهجلویشيهادندانازیکیچونخورد،میرااوبدنگوشتقطعاتآخرینکهوقتی
چشمبهرنگهفتوهزاربهکهزیباچنان،دییورنیشاخهدوخونقطرهدوآنو ازریختزمینبهخون
تا بحال کهروئیدهجنگلداخلنیعدددودیدبود،آوردهچرابرايراگلهشاهزاده وقتیچوپان. آمدندمی
نوايکرد؛آندردمیدنبهشروعوکردجداراهاآنازتکهیکچاقوباوشدنزدیک. بودندیدهها راآن

:گفتگوشش رسید که مینی به اززیبایی
چوپـانايزنیمیخوشچوپـانايبزنن بز

بـــودمغــــــارکمـردربودمدالدخــترمن
8کیـــتوکنوونسرم7وفیتفنواومادایا

...10ریخـــتمنـــهخین9حــــــردمنهشیر
همبازرفتکهخانهبهشبرسید،گوششبهنیازنواهمینبازوددمینیدردیگربارچندچوپان

راآنخواستوفهمیدفوراًزنپیررسید،گوشبهآندختر دال ازهمان نالهوکردآندردمیدنبهشروع
شروعچونچوپان. نی بزندمانیبرادیگرکمیبگذارکن،ولش:گفتشاهزاده. کندپرتوبگیردچوپاناز

.و با نیرنگن آمدزپیر.7
.این بال را بر سر من آورد8.
.شیر مرا خورد9.
.خون مرا ریخت10.
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؟ ايآوردهکجاازرانیاین: گفتفهمید وراداستانشاهزاده. شدتکراربازنواایندمیدن در نی کرد،به 
ندیدهراهاآنبحالتاکهبودندروئیدهدرختپهلويبزرگوبلندنیعدددوبیشهتويامروز: گفتوپانچ

چوپانهمراهخودشوکردزندانیاتاقدررادخترشوپیرزنشاهزاده. امبریدههاآنتنۀازرانیاینبودم،
ازدالدخترناگهانشکافت؛راهاآنفوراً. هستندیک آدمکمراندازههانیقطردیدرفت؛هانیبه دیدن

ازراجریانویافتمخواستممیراکهآن:گفتخودباوزدبرقیشاهزادهچشمانآمد؛بیرونهاآنداخل
پیرزنداددستوروبردخانهبهوگرفترادستششاهزادهوگفتبرایشراقضیهتماممهدختروپرسیددختر

بهسالهايسالوکردازدواجدالدختربابعدوبریزنددریابههمراخاکسترشانوبزنندآتشرادخترشو

).نژادگفتگوي شخصی با مصطفی(»کردندزندگیهمباخوشی

هاي فرعی داستان بر مبناي عناصر رمزي گونگی دختر دال و تحلیل شخصیتدر ادامه داستان، به پري
پردازیم هاي مشابه به بررسی خصوصیات مشترکی میشود و سپس با آوردن قصهاي پرداخته میو اسطوره

که از –ها قهرمان داستان از درون گیاهی اي که در آنخاصی از قصه پریان وجود دارد؛ گونهکه میان گونۀ
هایی، یافته و پس از دفع توطئهشود، در طبیعت پرورشباز زاده می–اي از خونش روئیده شده طرهق

.یابدسرانجامی خوش می

بانویی او –گونگی و بغ دختر دال؛ پري
یباور شناسدر؛)259: 1388کمبل،(استبودهبانوانبغنمادهايها،کوهکه آن استبرکمبل،جوزف

ویونانیوسومريهاياسطورهدرو)76: 1385الیاده،(انددانستهمیمادررازمینوپدررانآسماباستانی،
استآمدهپدیدزمینوآسمانهم بستريوآمیزشازجهانآفرینشدوگون،فون وآفریقاییِقومدو
شدهگزارشمختلفهايگونهبهزردشتی،هاياسطورهدر) کیومرث(انسانآفرینش«).85: 1383رضایی،(

اورمزدوشدآفریدهمادهصورتبهزمین،یعنیسپندارمذ،:چنین روایت شده است کهینکردددرامااست
ازکیومرثبنیاد،اینبر). 36-37: 1386، سنکریستین(»نرصورتبهآفرید؛راکیومرثآن،از) آسمان(

بخشینیزهاکوهآید؛ بنابراین،میپدیدزمین،بانويبغسپندارمذ،دخترشباآسمان،خدايِاهورامزدا،پیوند
چون) غارها(هاکوهدیگر،سخنیبه؛هستندآمیزشبراي)پدر(آسمانبهجاتریننزدیکو)مادر(زمیناز

) رحم(زهدانِراآنبایدپساست،زمینباردار کردنبراي،)پدر(آسماندسترسیبرايجايتریننزدیک
برآن جایگاهاز) نوزاد(زمینبارِورسدمیانجامبهجاآندرزمینباآسمانکردار آمیزشهکانگاشتزمین
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هاییکوهدلدراياسطورهچونانشان،و زادآوريخدایانجاي- زیستکهروستآنازوشودمیگذاشتهزمین
.استداشتهچون البرز و المپ قرار

دختر. )1389فاضلی و کنعانی، (استدلبريوجمالکمالمادنزادگیپريایران،فرهنگادبیسنتدر
وبیشهکناردرهاآنگریزانوآلودمهوجودپریان،هايویژگیدیگراز. استزیبارویینمونهونیز، پريدال

شکار،کالبددرپیکیفرستادنیاشکارصورتبهدرآمدنباوجنگلدرشدنپنهانباپریان. استجنگل
درمقدسگزارشنوعیبازماندهویژگیاین؛)1381:303مزداپور،(خوانندمیفراخودسويبهرانانپهلوا
تصویرکهآیندمیرودخانهکناربههمراه،سوارانباشاهزادهنیزروایت لريدر. استپريپرستندگانآئین
شیوههمانازايگونهتر دال،دخبهرسیدنبرايشکاربودنمقدمهوبینندمیآبسطحبررادالدختر
بهپري،است؛اوزیباییباروري،ایزد–زنعنوانپري بهویژگینیترمهم.استپریانيزیانگعشق

ایزدانباپريرابطۀاست وبودهبرخوردارفّرحتیوچهريخوبنیکویی،اززیبابسیارفریباينگارصورت
اینبرمبنینکلنظریۀ.پذیردمیانجاماشبارورينقشراستايدرشاهزادگان،میانازهمسرانتخابو

ایزدنمادبهتواند، می)100: 1920، 11نکل(»اندمتصفچهرهزیباییوزیباصفتبهگیاهیایزدانتنها«که
.باشدداشتهاشارهدالدخترگیاهی

رس و باالخص لرستان است رسد که، دختر دال، الهه باروري بومی و محلی خاص منطقه زاگبه نظر می
، به خود 12معیشتی و قربانی کردن حیوانی مثل بزة اي و محلی، از جمله در شیوکه رنگ و بویی منطقه

جا که پایه و اساس خوراك، پوشاك و حیوانی که براي نخستین بار در زاگرس اهلی شد و از آن. گرفته است
د در اعتقادات و بودنقائلآن سري بودن این موجودی که براياهمیتۀبه واسطنشینان بود و مسکن زاگرس

این اهمیت را در آثار هنري باز نمودزندگی و مذهب آنان شد که ثیر گذاشت و نمایندةمذهب آنان نیز تأ
قربانی مانند (یقرباننیتریاصلحیوانی که در زاگرس . مشاهده نمودتوانیممفرغین و سفالین این ناحیه 

و این در حالی است شدیمنیز محسوب ) در گویش لري»13چپیش پرسونه«سوگواريکردن بز در مراسم
.که در سایر مناطق و ادیان، گوسفند و گاو واجد این اهمیت هستند

11. Neckel

در ) آناهیتا یا اشی یا ایشتار(آبۀدر اکثر بازنمودهاي مادي فرهنگ ایرانیان قبل از اسالم، از قبیل سفال و اشیاء فلزي، اله12.
.گاهی نیز این جانور مظهر فرشته باران بوده است. قالب بز کوهی مجسم شده است

13 .Chapish Porsoone
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هاي مشابهها و اسطورهاي داستان دختر دال بر پایه افسانهرمزي و اسطورهمایۀتحلیل عناصر و بن
بااساسیهايشباهتکههستندشماريبیهايافسانهوهاطورهاسگوناگون،مللواقوامفرهنگدر

مختلفهايفرهنگارتباطاساسبرصرفاًتواننمیراهاشباهتاینوجودکهاستبدیهیدارند؛یکدیگر
شناسروان. نیستمتصورهاآنبینارتباطیومراودهگونههیچمواردبسیاريدرزیراکرد،توجیهیکدیگربا

بارزنحويبهکهرامشتركاساطیريمضامیناینتکرار، سرچشمه14یونگگوستاوکارلسوئیسی،رمشهو
مشتركویکسانهايویژگیازبرآمدهدارند،شباهتنیزهنريآثارومردمانهايپردازيخیالویاهاؤربه

،17فردیتفرایندو16الگوکهن،15جمعیناخودآگاهچون،بنیادینیمفاهیمارائهباوي. داندمیهاانسانروانی
در. استگذاشتهجابهادبینقدوشناسیاسطورهدانشدربسیاريثیرتأکهکردگذاريپایهراايفرضیه
کهنازهمهودارندشباهتیکدیگربهاساسییاهايؤروهاافسانهوهااسطورههمگییونگمکتب

بدینشود؛نمیمکانوزمانبهمحدوداسطورهبراینبنا. گیرندمیسرچشمهجمعیناخودآگاهالگوهاي
زندگیدرشودمیدیدهاقوامنیتريبدومیاندریااعصارترینکهندرکههاییاسطورههمانترتیب

.آیدپدیدتواندمینیزجهانکشورهايترینپیشرفته
میوةآدمییاکوت،قدیمیقبیلهاعتقادبهمثالًاست؛درختة زاییدانسانبدوي،اقوامبرخیاعتقاداتدر
باوري. شودمیتغذیهآمده،بیروندرختبدنۀ پوستازاشتنهکهزنیدستبهواستشاخههفتدرختی

آمددنیابهشکافآنازیوناندرهارستنیخدايآدونیس،وشدشکافتهدرختیۀ تنکهاستاینبردیگر
هموخداستهم) اوستادرهئوماپهلوي،درهوم(سوماهند،اساطیردرکهنیا. )1376:19بوکور،دو(

را نیز )تموز(دوموزيواینانناسومرية اسطور). 145: 1383صمدي، (داردداللتباورهمینبربازگیاه،
زیرینجهانبهگیردمیتصمیماست،باروريوآفرینندگیخدايوآسمانۀ ملککهاینانناتوان مثال زد؛می
، راندمیحکمآنبر،کیگالارشخداي–زنخواهر ایناننا،وشودمیخوانده»بازگشتبیزمینسر«که 
باراخودوکندمیتنبرشاهوارۀ جاماو. برسدزیرینجهانبهتابگذرددروازههفتازبایدایناننا. برود

ازمقداريدروازههردرتادهدمیدستوردروازه،هفتنگهباننتی،بهاینانناخواهراما. آرایدمیگوهرها

14 .Carl Gustav Jung
15 .Collective Unconscious
16 .Archetype
17 .Individuation
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نیزراالههتنگوشتحتیدروازهواپسیندرکهطوريبه بگیرند،رااوبهايگرانالبسهوشاهوارگوهرهاي
. شودمیمتوقفباروريزمینسراسردرسو،آناز. ماندمیباقیهایشاستخوانفقطوکنندمیتصاحب
نامبهقرعه؛بازگرددزمینبهبتوانداوتابرودزیرزمینبهالههجايبهکسیدبایخدایان،پیشنهادبهبنابراین

گشتیخواهرش،سالازنیمیواوسالازنیمیدارندمیمقررخدایانوشودمیزدهالهه،شوهردوموزي،
حماسیداستاندر. ودشسر گرفتهازباروريوبازگرددزبرینجهانبهبتوانداینانناتابروندزمینزیربهننه،
بر اساس «.آورددستبهگیاهیخوردنباتواندمیرازندگی جاودانگیلگمشنیز،گیلگمشاياسطوره–

).95- 96: 1380مقدم، (»...اي ایران باستان نیز، مهر از میان گل نیلوفري زاده شدهاي اسطورهاز روایتبرخی
روزماه،فروردیندرتاخت،اهریمنچون«:کهده استباستان نیز آمایرانپیدایشهاياسطورهدر
مشیپسایستاد،زمیندربودننطفهبهسالچهلآمد،زمینبهکیومرثۀ نطف. بکشتراکیومرثهرمزد،

روشن. ایستدفرازتنبربرگرااووآیدبرکهریواسچونیعنیبرُستند؛پیکرریواسزمینازمشیانهو
» دالدختر«داستان در).1362:99هار،ب(»گشتنپیکريمردمبهسپسبودند،یکرپریواسماهنه: گفت

و در پایان شود میزادهدر غاري در دل کوه،ايتخم پرندهازروزچهلازبعددالدختر:کهخوانیممینیز
غارها،وهاکوهیعنیزمین،زهداندرونِازالزم به ذکر است که زادن؛شودزاده میها باز ن، از دل نیداستا
اینخودواستآسمانآیند،میزادهگونهنیبدکههاییانسانچنینپدرانکه،استپیاماینداراينیز 

نو،ازچنین،اینکههاییانسانکهچرا؛است»اياسطورهزادن«، هازادناین. سريآنوآسمانیها،انسان
وادیاندرهمیشهکوه. دهندمیانجامرااياسطورهکردارهايکههستندهاییهماننهند،میهستیبهپا

مبدأبهنمادینبازگشتیۀ منزلبههمغاربهورود... «.استداشتهمقدسجایگاهیمختلفمللاساطیر
کوه ).1382:342گربران،وشوالیه(»گیردمیصورتجاآنازکیهانازخروجوآسمانبهصعودکهاست

نظمبرکه»سروش«. یران رابط گیتی و مینو بوده است و کوه البرز جایگاه پاکان و ایزدان استدر اساطیر ا
باداردکاخیالبرزفرازبراست،زردشتیانخاصنگهبانۀ فرشتوپیمایدمیراهاپیماندارد،مراقبتجهان

ها،یشت(آیدمیبرالبرزکوهازپگاه،روزنیز هرمهریشت،مهرۀ پایبر). 57/21یسنا،(ستونهزاریک
: 1385، یاحقی(استخوردهپیوندکوهنیز باایرانیاناندیشۀدرآفرینشآغازوانساننخستینپیدایش.)10/4

در. داشتندمیبرپاغارهادرراشانهايآیینمهردینان،.کوه استنیزقربانگاهوپرستشجایگاه). 154-153
داردخانهالبرزفرازبرنیز که سیمرغ. داشتمیوجودروانآبیبایستمیآن،دریاطبیعی،معابدایننزدیک

در ارتباط با آب و گیاه -باروري و حاصلخیزيها،آبيبانوزدیا- نیایش آناهیت.استمهريپرندگاناز
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.شده استمیهاي ایزدان مهر و آناهیتا در جوار کوه، چشمه و درخت مقدس برپابوده است و اغلب نیایشگاه
اي که در دامنه آن جاري است و در داستان دختر دال نیز هاي مذکور از جمله کوه، غار و رودخانهشاخصه

دختر دال دسی بودن و فرامکان بودن زیستگاهجاي دختر دال است، بر ق- هاي زیستویژگیاین عناصر از 
.اشاره دارد

ازشاهزادهتوسطکهباشدباروريالهۀرمزتواندمیدالدختراست؛داستان دختر دال آشکارنمادگرایی
و دخترش(پیرزن . گرداندبازمردهطبیعتبهراحاصلخیزيوسرسبزيتاشودمیآزاد و رهادیوانسرزمین

تاریکیدیارنساکناودیواننماینده،)بازگشتهمردگاندنیايازکهاستکسییادآوراوچهرةزشتیکهنیز
همتایانکهکندمیبازيهاقصهایندررانقشیهماناوببینند؛سرسبزوباروررازمیندخواهنمیکهاست

نشانۀنیزشدنشزندهباردیگرودالدخترمرگ. اندداشتهعهدهبرطبیعتبردنمیانازدراشاياسطوره
ازسوزد،میآوردهفراهمخودکهآتشیدرچونکهققنوسهمچوناست؛طبیعترستاخیزاززیبایی

نمایشی،گیاه–انسانمدارها،قصهاینهمهدر«الیاده،اعتقادبه.شودمیزادهنوققنوسیاوخاکستر
گرفته،خودبهموقتصورترسانند،میقتلشبهکهبارهرداستان،قهرمانزنگویی. استدراماتیک

).1385:290الیاده،(»استنباتیۀمرحلبهموقتبازگشتیمقصود،. شودمیپنهان
و(پیرزنودالدخترشخصیتدودرسالیخشکوگیاهیحیاتنیرويدوتضاددال،دخترداستاندر

منفیومخربنقشدراساطیروپریانهايداستانهايشاخصازیکیپیرزن. شودمیدادهنشان) دخترش
» دختري که از تخم بیرون آمد«تان آلمانی است که نقش او را در داستان فرهاد و شیرین و همچنین داس

مایهبندهندة نشاندهد،مینشانرانیدرونازدالدخترییباز زاکهداستانازبخشآن.بینیممی
هايحماسهواساطیردرسیاوشاياسطورهشخصیتباتوانمیرادالدخترشخصیت. استآناياسطوره
باتقابلدرکهنیزافراسیاب. یابدمیپیوندآبباکهاستگیاهیحیاتادنمسیاوش. نمودنیز مقایسهایرانی

وخشکبیابانیدرراسیاوشسرتمهیداتیباحتیافراسیاب. استسالیخشکنمادگیرد،میقرارسیاوش
هکخونازگیاهرویشیبه عبارتروید؛میگیاهیاوخونازبازولیبرد،می) خشکینماد(علفوآببی

).1384، مختاریان(داردگیاهیمتناوبحیاتازنشاناست،آبنمادخود
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: 1382محجوب، (18استزادپريوجمشیدملکداستاندارد،پیونددالدخترباکهدیگريداستان
نقشجاایندر. داستانِ ملک جمشید استاصلیۀمایدرونخونازگیاهرویشوگیاهیمایهبن؛)833-817

دوبارهوجمشیدملکمردنباکهاستگیاهرویشباعثسربریدهزادپريخونوشدهدادهوزیربهپیرزن،
.کرداستنباطراآنییباز زاوگیاهیمایۀبنهمانتوانمیاوشدنزنده

عامیانههايقصهمجموعهدر،»آمدبیرونتخمازکهدختري«عنوانباآلمانی نیز کهروایتدر یک
به مانند روایت - خونازگیاهرویشوگیاهیمایه، بن)1388، برفر(استآمدهرانکهکورتراستهویآلمان،

اي زادهمایه فرعی آن است؛ این قصه نیز، داستان پرياصلی داستان و عشق درونمایهدرون–دختر دال 
).1جدول شماره (نمایاندنباتی را بازمی

ال و داستان آلمانیهاي دو داستان دختر دشباهت: 1جدول 

»دختري که از تخم بیرون آمد«داستان آلمانی »دختر دال«داستان 
که در دل کوهی مشرف - دختر از تخم پرنده در النه دال 

.آیدبیرون می–بر جویبار و جنگل است 
درون باغیۀاي را در ساحل رودخاناي تخم پرندهشاهزاده

.یدآدرون آن بیرون میپري ازوشکندمی

پیرزن به همراه دختر کچلش دختر دال را در لب رود 
تن دختر کچل هاي دختر دال را برکنند؛ لباسگرفتار می

.بندندکنند و دختر دال را به درختی میمی

آیند و پیرزن جادوگري همراه دخترش به لب رود می
.کنندمیهاي پري را بر تن دخترلباس

کند و با شاهزاده فی میدختر کچل خود را دختر دال معر
خورد و از خون او دو دختر دال را شیري می. کندازدواج می

.رویدشاخه نی می

شاهزاده دختر زشت روي با.شودپري به ماهی تبدیل می
. کندو با او ازدواج میزندشود و خود را پري جا میروبرو می

.شودخورد و پرهایش طالیی میاستخوان ماهی را اردکی می

ها دختر دال را شکافد و از درون آنها را میشاهزاده نی
.آوردبیرون می

.شودزاده میپرياردكاز پرهاي 

شوند و شاهزاده دختر کچل و زشت روي و پیرزن کشته می
.کندبا دختر دال ازدواج می

.کندو پري با شاهزاده ازدواج میکشنددخترك کولی را می

میرند و پادشاه و وزیر مسلمان می) 2سري دارد به نام ملک جمشید وزیر مسلمان پ.پادشاه پسري دارد به نام ملک محمد) 181.
مکرر داستان سبب هاي در بخشو (کند چینی ملک جمشید را میسخن،وزیر یهودي نزد ملک محمد.شودملک محمد شاه می

اي را ي سرخ تازه شکفتههابر حسب اتفاق بر سر رودي گل) 4. شودملک جمشید در زمستان تبعید می) 3). شودکشته شدن او می
روز سرش زاد به نام گل خندان و در گریان که در قصري به دست دیوي اسیر است و هرها از خون دختري پرياین گل(بیندمی

ر ها بر وزیآن) 7. کندزاد او را زنده میپري) 6. شودوزیر، ملک جمشید کشته میبا توطئه) 5). دنشوبر آب روان می،شودبریده می
.کنندشوند و به خوشی با هم زندگی میپیروز می
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هاياصلی و عشق موضوعی فرعی است؛ در داستانمایۀاه از خون، بنرویش گیمایۀبن،هااین داستانهمۀ در
. بینیم، میباشدمیهااین گونه داستانپاداش و روند بهبود را که خصیصۀجنبه نیزپریان یاد شده

»سیمرغِوزال«مصورروایتبرتکیهبا» دالدختر«داستاندرفرهنگبهطبیعتازگذر
طهماسبیمۀاشاهن

عبدالعزیزخواجهدستبهکهباشدمیصفويتبریزمکتبدرایراننگارگريشاهکارطهماسبیشاهنامه
روایتی مصور از از شاهنامه طهماسبی، ) 5تصویر شماره (»دیدار زال با کاروانیان«نگارة. استگردیدهمصور

.استفرهنگبرطبیعتفضايویژگی این نگاره تسلطنیترمهمداستان زال است؛ 

شاهنامه طهماسبی –دیدار زال با کاروانیان :5تصویر 

).1388اعظم کثیري و دیگران،(

بافرهنگوطبیعتتقابل. استفرهنگیادآوربرگشانوسازوکاروانیانحضوراین نگاره تنهادر
تقابلدرعنصردواین.استلویتأقابل) طبیعت(ابروکوهعناصرسويوجهتخالفدرکاروانیانحضور

تصویردرواستايافسانهسیمرغالنهوزالروایتعناصرنیترمهمازکوه. اندگرفتهقرارهمروبرويو
. نمایاندمیراکوهبودنتسخیرناپذیرمسئلهاینکهپوشاندمیراسطحازنیمیتقریباًواستشکلبلندترین

. استدادهمعنويارزشوتقدسازحالتیوبخشیدهگونجواهرايجلوهآنبهکوه،دررفتهبکارهايرنگ
ایندرنیزرودخانه. استآنبودنواربهشتعبارتیه بیاآسایشمحلوبودنپناهگاهکوه،دیگروجه
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مادهعالمواثیرعالممکان،وفرامکانارتباطگرتداعیوپیونددمیهمبهرادشتوکوهترکیبتصویر
حرکتانعکاسوتکرارنوعیبهوداردقرار) ابرها(متحركعنصردیگربرابردرهمچنینآب. بودتواندمی

طالییرنگ. )تصویر دختر دال استةدهنددر داستان دختر دال، آب رودخانه انعکاس(استآسماندرابرها
راروزشبانهازحقیقیساعتییچهواست ابدي–ازلیزمانیبردالدر تصویر شاهنامه طهماسبی، آسمان
کیفی را در فضایی کیفی و المکان یزمانر روایت دختر دال نیز وجود دارد وکه ديامسئله(دهدنمینشان

زال. هستندفرهنگوطبیعتةدهندو دختر دال، پیوندزالکهبینیممیکلیگیرينتیجهیکدر.مبین است
نمایندگانکهکاروانیانبهاواست،فرهنگیعنصري) اياسطورهویعیفرا طبجااینو(طبیعیفضايدر

همان. ها هستندتقابلاتصالحلقهوروایتاصلیگرانکنشو دختر دال، زال. پیونددمیباشند،میفرهنگ
فرهنگبهطبیعتازگذریعنیاست؛مشتركهااسطورههمهدراستروسقولبهکهايعمدهمضمون

درکه- راطبیعیبخشاتصالی،حلقههمچونروایتمحوروکنشگربه عنوانزال). 1379:152وایزمن،(
ودهدمیپیوندنماید،میهمگرایانهواقعکهفرهنگی،بخشبه-هستنیزاياسطورهوفراطبیعیجااین

واقعیوزمینیفضايبهراماوراییواثیريفضايوبخشدمیتعادلرافرهنگوطبیعتعنصردومیانتقابل
.شود؛ مفهومی که در روایت دختر دال نیز به روشنی دیده می)1388کثیري و دیگران،(سازدمیمتصل

نتیجه
گونگیاز منظرهاي پري-ت شفاهی لرستان برگرفته از ادبیا–در این مقاله کوشیده شد تا شخصیت دختر دال 

هاي اقوام و ملل مختلف، نمادهاي مرتبط با مقایسه با اسطورهباروري بودن تحلیل شود و با مراجعه و ۀو اله
با استفاده از تحلیل عناصر رمزي و در این پژوهش همچنین . این دو الگو در شخصیت او بررسی شود

یاد شده پریانهايداستاندر.گشایی شدثیرگذار در بافت داستان رمزهاي تأاي از دیگر شخصیتاسطوره
عنوانبهپیرزنشخصیت. داده شده استنشانمرگ/ خشکسالیباگیاهی/ آبیاتحیتقابلمایهبن

پیرزن،(متقابلنیروي. دهدمینشانراسالیخشکومرگنقشدختر دال،داستاندرمتقابلینیروي
یافتهتخفیفصورتبهسالیخشکدیواپوشیاوافراسیابخالفبرهاداستانایندر) وزیرنامادري،

نمود. کندمیمطرحاستروسلويکهاستمتقابلنیروهايیافتگیتخفیفهماناین. یابدمیورحض
برابردرپیرزناست،آبیبینمودتیشتربرابردراپوش،یاهیگیبدرهمواستآبیبیدرهمسالیخشک

نباتی،پریانها،قصهایندر.یاهیگیبو) آببازدارندگی(آبیبینمودسیاوش،برابردرافراسیابودالدختر
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که میزان - در واقع تخیل انسان در عصر کشاورزي هاقصهاینهستند؛طبیعتسرسبزيوبهارازتمثیلی
.دهندرا بازتاب می-وابستگی به طبیعت زیاد بود

-هاي مختلف هاي همسان در فرهنگبه مانند نمونه-نیز دالدختردر داستان: مجموع باید گفتدر
دردختر دال،. استشدهایزدانجایگزینانسانکهن،اساطیرجاییهجابوتحولاثردرکهرسدمینظربه
آمدهجهانبهاي،ویژهخویشکاريگزاردنبرايکهاستخداییومینوي کارگزارياي،اسطورهمایۀبن

وپرستششایانخودکهنلشکدرکهاستایزدي–پريوباستانیبغ بانواننمادسویی،ازاو. است
ردیفدرتوانمیراو اواستنباتیایزدانوغلهخداينماددیگر،سويازواستبودهخاصیاحترام

پريپرستشخاطرهتواندمیهمچنیندالدختر.دادقرار»آناهیتا«و »ایشتار«، »تموز«چوننباتیایزدانی
.یادآور شود،استبودهستایشقابلکهنهايزماندرکهرا

هاي مطرح شده در ابتداي پژوهش چه گفته شد فرضیاتی که در واقع پاسخ احتمالی پرسشبر مبناي آن
شود؛ دختر دال نمونه ید مینخست به صورتی که طرح شده بود تأیفرضیه: شوندبودند، این چنین ارزیابی می

ایزد و الهه باروري است که رنگ و بویی فرضیه دوم، یعنی دختر دال همان مام . یک پري و بغ بانو است
/ سالیخشکباراگیاهی/ آبیمایه داستان، تقابل حیاتمحلی به خود گرفته است و فرضیه سوم که درون

.شوندید می، تأیدهدمرگ نشان می
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