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 چکيده

شناسي، مطالعات های متنوع و گوناگوني مانند: مردمای از آن نظر که با زمينهنقد اسطوره

الگویي، شناسي یونگ و مطالعات کهنشناسي جمعي و روانتاریخ تمدن، ادیان، روان

آید. منتقد در این نقد به تحليل و ای به حساب ميکردی ميان رشتهمرتبط است؛ روی

پردازد که خودآگاه یا ناخودآگاه الگویي موجود در متن ميهای کهنمامي نشانهبررسي ت

های اند. با توجه به کاربرد این شيوه در شناخت ارزشدر آفرینش اثر ادبي، مؤثر بوده

های رسد متوني که حاوی نشانهناخودآگاهانة متن و تحليل سطوح نمادین آن، به نظر مي

تری دارند. از جملة این متون، ليل با این شيوه، قابليت بيشای هستند؛ برای تحاسطوره

ایست های اسطورهمایهنوشتة محمدعلي علومي است. این رمان، سرشار از بن پریبادرمان 

که مؤلف آن، خودآگاه یا ناخودآگاه به آن توجه کرده است. محقق در این مقاله بر آن 

چون اسطورة پری و شاخص این رمان هم هایاست تا با روشي تحليلي به بررسي اسطوره

دهد های حاصل از تحقيق نشان ميفردوسي بپردازد. بررسي شاهنامةباد و تطبيق آن با 

متن، بيان شده است و نویسندة رمان سعي در عنوان پيشبه شاهنامهکه این مفاهيم در 

 دارد.  پریبادها در رمان خوانش دوبارة این اسطوره
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 مقدّمه

ها، حاصل تالش نياکان ما برای برقراری ارتباط و شناخت خود از جهان هستي اسطوره

شمار خود از جهان و حوادث طبيعي بود که های بيگویي به پرسشو موجودات و پاسخ

 خوش نامالیمات فراواني گردانيده بود.زندگي آنان را دست

های زندگي ها به نسبت درک خود از جهان پيرامون خود، به حل دشواریآن

انگيز از قداست برخوردار بود. آنان، ستارگان و پرداختند. در نظر آنان، عالم شگفتمي

تمامي عناصر طبيعي را برای زیبایي و درخشش مافوق طبيعي و قدرت و نيروی قابل 

کردند؛ شاید به همين گي، تعظيم و تقدیس ميوصفشان و یا برای کارکردهایشان در زند

های متعددی دربارة ها و نيز در ایران باستان، افسانهدليل است که در ميان یونانيان، بابلي

 این ایزدان و پریان وجود داشته است.

که مند باد است که ایزدی مقتدر بوده و در عين آنیکي از این ایزدان، اسطورة قدرت

عهدة اوست، ميراندن هم از وظایفش بوده است. از جمله ایزدان دیگر،  وظيفة آفرینش به

بوده که به دليل کارکرد او در باروری و زایش از ایزد زنان و االهگان به « پری»اسطورة 

های متعددی دربارة آن وجود داشته که در ميان اقوام کهن افسانهآمده؛ چنانشمار مي

 است.

، پریباددر رمان « باد»و « پری»مؤلف در این جستار با این فرض که کارکرد اسطورة 

متن است؛ نخست به تحليل این دو فردوسي برای پيش شاهنامهخوانشي دوباره از 

پردازد و سپس با اسطورة پری و باد نوشتة محمدعلي علومي مي پریباد اسطوره در رمان

 دهد.، تطبيق ميشاهنامه در

گر و طنزپرداز معاصر ایرانيست که به لي علومي نویسندة این رمان، پژوهشمحمدع

کده حقوق التحصيل رشته علوم سياسي از دانش( در بم به دنيا آمد. وی فارغ13۳۱سال )

( با گردآوری قسمتي از فرهنگ 139۱گاه تهران است. در سال )و علوم سياسي دانش

ستان مشغول به کار شد و سالياني فرهنگي ادبنامه ادبي ـ مردم استان کرمان در ماه

های او نویسي را در مجله جوانان بر عهده داشت. رمانچند بخش آموزش داستان

(، 13۳7) پریباد(، 13۳7) ظلمات(، 13۳۳) آذرستان(، 13۳7) سوگِ مغاناند از: عبارت

 ککوچ خانه(، 1373) هزارویک شب نو(، 13۳7) های غریب مردمان عادیداستان
 (. 1379) قصة اساطير( و 137۳) عطای پهلوان(، 137۱)
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صورت جداگانه بررسي شده است. برای بررسي اسطورة پری و باد در مقاالتي چند به 

کاران عباسي و همنوشتة عبدااهلل واثق« شاهنامه تحليل ساختار اسطوره باد در»نمونه: 

نوشتة « نظوم خراساناسطوره جن و پری در ادبيات شفاهي م»( و مقالة 137۳)

و  شاهنامهپدیدارشناسي زن جادو با تکيه بر »ای نيز با عنوان فر. مقالهمحمدرضا اکرامي

(، از جمله مقاالت دیگر در این زمينه 1376) اتونينوشتة مهدی شریفيان و « شهریارنامه

 است.

اليسم بررسي رئ»هم کارهایي انجام شده است. از جمله: مقالة  پریبادبر روی رمان 

ای در رمان نامهچنين پایان(. هم1379نوشتة آذر دانشگر )« پریباد جادویي در رمان

( در 137۳در سال )« پریبادای رمان نقد اسطوره»نوشتة سميه اکبرزاده با عنوان  پریباد

گاه الزهرا به راهنمایي محبوبه مباشری نوشته شده است؛ شایان ذکر است که نقد دانش

نوشتة محمدعلي علومي  پریبادفردوسي و رمان  شاهنامه در« پری و باد»د ای نمااسطوره

 شود.برای نخستين بار است که بررسي مي

 پریباد دربارة رمان 

رئاليسم جادویي »این داستان به سبک رئاليسم جادویي نوشته شده است هر چند که: 

صر جادویي و در قصه بدین معناست که همه عناصر داستان طبيعيست و تنها یک عن

های این همة مؤلفه اما این رمان(؛ 6۳۱: 13۳1)فرزاد، « غيرطبيعي در بافت قصه وجود دارد

های محلي و ملي در آن توان به حضور پررنگ اسطورهسبک را داراست. در این ميان مي

های ناهمگون را در تقابل نویسند، صحنهاشاره نمود. نویسندگاني که به این شيوه مي

ایي مانند: روستایي و شهری، غربي و بومي، واقعي و خيالي و طبيعي و مافوق هصحنه

 پریباد داستان (.6۳1: 1399)ميرصادقي، گنجانند طبيعي، درهم تنيده و در آثارشان مي

رود علومي در این رمان علت از بين رفتن شهر شبه از بين ميداستان شهری است که یک

های پریان و کند. ظلم وستم، از بين رفتن خانهيان ميای برا در قالب مفاهيم اسطوره

دیوان، کشته شدن حيوانات، کشته شدن بيدخت و طوس که )از اقوام پریان بودند(، 

بستن خوبي و نيکي از شهر، بارش باراِن خون از ها در شهر و رختآمدن پليدی

، رماني زنانه پریبادت. ها اشاره کرده اسبه آن پریبادموضوعاتيست که نویسنده در داستان 

ها و نماد زن در فرهنگ ایران است، در این است؛ زیرا؛ آناهيتا که ایزدبانو و نگهبان آب

پری هم که االهة زایش و باروری است از ایزد بانوان  چنينرمان نقش مهمي دارد؛ هم

ان افتد. زماست. همة وقایع داستان در این شهر یعني پریباد و اطراف آن اتفاق مي
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تاریخي داستان نيز در دوره قاجار است، و به این ترتيب، زمان داستان با زمان روایت برابر 

شود، گاهي در زمان قاجار و گاهي دورتر از آن. نيست. قصه گاهي در زمان حال روایت مي

شخصيت اصلي داستان زني به نام بيدخت است که داستان حول  پریباد در داستان

طوس قهرمان داستان و از نوادگان پریان است. صاحب دو بال چرخد. شخصيت او مي

شتابد. زاویه کند و همانند عياران به یاری مظلومان ميشود و بر فراز آسمان پرواز ميمي

صورت چرخشي است داستان گاهي به صورت گزارشي از زبان به پریباددید رمان 

صورت شود که بهيرویس بيان ميشود و گاهي از زبان مردی به نام پنویسنده روایت مي

 زاویه دید دانای کل محدود است. 

 بحث و بررسي

 .تعریف 1

االسطوره و االساطير در زبان »واژة اسطوره از زبان عربي وارد زبان فارسي شده است. 

عربي به معنای روایت و حدیث است و همين واژة عربي از اصل کلمه یوناني هيستوریا، به 

به اسطوره ميت گفته »در زبان اروپایي نيز (. 3۳3: 13۳9)بهار، « يق استمعني تاریخ و تحق

شناسي یا دانش اسطوره و ميتوگرافي به معني شود که واژة ميتولوژی به معني اسطورهمي

های هر ملتي اسطوره(. 6: 1396)کزازی، « شودها به کار برده مينگاری در آن زباناسطوره

های رواني و ناخودآگاه آن ملت است؛ که در هر و برداشتها و هنجارها نمایندة سنت

یابند و با گذشت زمان و پيدایش مذاهب جدید، ای ميزمان شکل و کاربرد ویژه

گونه این»پذیرند. شوند و آیين جدید را به خود ميخوش تحول و دگرگوني ميدست

جایي اسطوره ناميد. هتوان جابها را ميپذیری متفاوت اسطورهتکوین و تغييرات و شکل

چنين در اثر ها و همها در زمينه مذهبي در اثر دوام یا برافتادن آیينجایي اسطورهجابه

های اخالقي و ها با ارزشدگرگوني مباني ایمان و مذهب برای هماهنگ ساختن اسطوره

ي که اسطوره، توجيه و گزارش یک آیين ویژة دین جایيگيرد. از آناجتماعي صورت مي

ها و باور خاصي در اجتماع دوام یابد، برای مقبول افتادن و موجه است، هرگاه آیين

ای دارد. در این باره نيز اسطورة آن آیين ناچار از دگرگوني و بودنش نياز به منطق تازه

اسطوره »گوید: پور دربارة اسطوره مياسماعيل (.61۳: 139۳)سرکاراتي، « جایي استجابه

ای نمادین دربارة ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبيعي و روایت یا جلوهعبارت است از 

بندد. شناختي که هر قوم به منظور تفسير خود از هستي به کار ميطور کلي جهانبه

 پور،)اسماعيل« باشد که در زماني ازلي رخ داده استاسطوره سرگذشتي راست و مقدس مي
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شناسي، اسطوره را زائيده خيال و چنين مردمو همشناسي در علم روان (.1۳/13: 1399

ای از به مجموعه»اند. مقدادی معتقد است اسطوره ذهن و روح انسان ابتدایي دانسته

شود که زماني مردمي خاص آن را واقعي ها و حکایات قدیمي و خيالي اطالق ميداستان

شود هایي گفته ميبه داستان در تعریفي دیگر، اسطوره، (.7۳: 139۳)مقدادی، « پنداشتندمي

ها بعد از هزاران سال به ما رسيده است بدون ها و استعارهها و تمثيلکه با پوشش سمبل

ها و ها در داستاناسطوره (.91: 139۳االميني، )روحداد آن مشخص باشد که زمان رویاین

صورت علمي به ن بهتواها را نمياسطوره (.1399:3۱)بارت، ها دارای پيام هستند حکایت

اند تا نيازهای اخالقي و دیني مردم را کامل کنند اثبات رساند؛ بلکه به کمک ادیان آمده

ها و اغراض خود را ای، نویسنده: آرزوها، هدفهای اسطورهدر داستان (.9: 1397)مالينوسکي، 

وقتي ما امور »آميزد. ها را با عناصر طبيعي درهم ميکشد و آنگونه به تصویر مياغراق

کنيم، در خواهيم یافت که اسطوره شناسنانه تأویل ميعالم را در پرتو شناختِ هستي

ها و سوداهای آدمي که ها، کنشها، اغراض، هدفچيزی نيست مگر بيانِ آرزوها، دغدغه

ها که در زبان االهيات، اسطورهدارد؛ چناندر خصوص تولد، زندگي و مرگ ابراز مي

های طور کلي، تمام گزارهاه، توبه، ایمان، اطاعت و استحالة دروني است. بهگرِ گنروایت

: 1397)بولتمان، « فکني کردزدایي و بنيانتوان به همين شکل، اسطورهای را مياسطوره

راحتي به این موضوع پي توان بهها در اقوام و ادیان مختلف ميبا نگاهي به اسطوره (.19

های مثالي الگوها یا صورتهایي همگاني هستند که کهنمایهرای بنها دااسطوره»برد که: 

  (.176: 1399)امامي،  «شوندمحسوب مي

کند، شخصيِت تر جلب توجه ميای بيشهای اسطورهعنصر مهمي که در داستان

چنين ای دارای برتری نوعي نسبت به افراد دیگر و همشخصيتِ اسطوره»اسطوره است. 

ن خود است. این برتری که ناشي از تبارِ خدایي این شخصيتِ نسبت به پيرامو

شود که او را در مقامي بسيار باالتر از انسان هایي را در او باعث ميایست؛ ویژگياسطوره

دهد هرچند این نوع شخصيت از هيئتي شبيه انسان عادی برخوردار است عادی قرار مي

تي فوق انساني به بيان کليات عام انساني جا که از تبار خدایان است با قدراما از آن

ای یک شخصيت قهرمان است و های اسطورهدر داستان (.6۳: 13۳۳)جهازی، « پردازدمي

قهرمان اسطوره یگانه است و سرشتي خدایي »شخصيت ضِد قهرمان در مقابل اوست. 

ک ضد قهرمان های کهن همواره با یها و حماسهقهرمان داستان (.1 :1322)دالشوا،  «دارد

تر مواجه است. حضور ضد قهرمان در هر حماسه ضروری است تا کار قهرمان را پُررنگ
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ها سرشار از: نيکي، زیبایي، خرد و های اساطيری شخصيت قهرمانجلوه دهد. در داستان

گونه فرزانگي است و شخصيت ضد قهرمانان مملو از بدی، سياهي و تباهي است. این

 شوند.یستا هستند و دچار تحول و دگرگوني نميها معمواًل اشخصيت

ای مشابهي را به اسطوره ایستاست، ما عناصر اسطوره»استراوس معتقد است:  لوی

شوند. البته این عناصر در نظامي بسته کنيم که مدام با هم ترکيب ميکَرات مشاهده مي

)لوی « تضاد استقرار دارند که بهتراست، بگویيم با تاریخ که نظامي باز دارد در 

اسطوره در حقيقت نوعي تعارض و ستيز دروني با دنيای بيروني است  (.۳9: 13۳۱استراوس،

های آدمي و رسيدن به نوعي نظم در جهان است. در ها و اندیشهو روشي برای بيان آرمان

شناسان های انساني یا حيواني استفاده کرد؛ زیرا اسطورهتوان از شخصيتخلق اسطوره مي

یکي از عناصر مهم اسطورة مقدس، »ها حدومرزی قائل نيستند. رای ایجاد این شخصيتب

های انساني و حيواني است. این مطلب به آن فقدان حدومرزهای مشخص ميان صورت

انسان را  توان خدایاني نيمه حيوان/ نيمهای مينگاری اسطورهمعناست که در شمایل

 (.96: 1392)گرین،« ميان آفرینش انسان/ حيوان است انتظار داشت که یادآور پيوند عميق

انگيز انجام در داستان حماسي نيز قهرمانان داستان فوق طبيعي هستند و کارهای حيرت

های جهان، شخصيت قهرمانان مقدس به در اغلب حماسه (.99: 13۳3)شميسا،دهند مي

صورت به»قهرمانان:  خدایان و پادشاهان نسبت داده شده است. بهار معتقد است شخصيت

ها که شخصيت قصهبا این (.39۳: 13۳9)بهار، « شوندشاهان و پهلوانان در حماسه ظاهر مي

ها، ماجراها بر گونه داستانای نقش بسيار مهمي دارد اما در ایندر باورهای اسطوره

قش ای که در باور مردم نهای اسطورهتوان گفت: قصهطور کلي مياند. بهاشخاص غالب

های عاميانه هستند. کنند؛ قصهسينه از پيشينيان خود نقل ميبهها سينهبسته است، آن

هایي است که های عاميانه قصهمنظور از قصه»گوید: ها ميميرصادقي دربارة این قصه

اند که غالباً سواد خواندن و نوشتن ها در گذشته اغلب توده عامي بودهمخاطب آن

اند و تحقق آرزوها و اميدهای خود دادهگویان گوش مينقاالن و قصه اند و به قصهنداشته

« اندها دادهاند و شاید به همين دليل وجه تسميه عاميانه را به این قصهدیدهها ميرا درآن

با همه تعاریف ذکر شده هنوز هم بسياری از محققان این حوزه  (.1۱1: 1392)ميرصادقي، 

ترین علومي است که بشر هنوز به طور ترین و ناشناختهاریکاسطوره یکي از ت»معتقدند: 

گاه اسطوره ناشناخته و پنهان است. کامل موفق به شناخت آن نشده است؛ منشأ و خاست

ها و آرزوهای نوع بشر و در حقيقت اجداد و ها، آرمانها، کوششاسطوره حاصل تالش
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ای اسرارآميز و رؤیا و به گونه نياکان ماست که با گذشت ساليان بسيار به صورت خواب

  (.1۳۳: 137۱)قشقایي، « نمایاندخود را به ما مي

 پریبادو رمان  شاهنامهدر « پری و باد». تحليل نمادینگي اسطورة 6

 پریبادو  شاهنامه. اسطورة پری و کارکردهای مشابه آن در 6-1

و در عرف حال  معني مطلق جن،پری به»ذیل واژة پری آمده است:  اللغاتغياثدر 

چنين در فرهنگ هم : ذیل واژه(1373 )رامپوری،« رو باشند.نهایت خوبنوعي از جن که بي

ای و اساطيری نظير جن به صورت زني بسيار زیبا که موجود افسانه»دهخدا آمده است: 

 )دهخد،« کند و در زیبایي نقيض دیو است؛ مجازاً زن زیبامانند فرشته بال دارد و پرواز مي

است. این لغت را از « پاریک»و در فارسي ميانه « پاریکا»پری در اوستا  : ذیل واژه(.1393

اند و زاینده و به معني زادن و به دنيا آوردن مشتق دانسته «1پِر»ریشة هند و اروپایي 

چنين نام چند پری در اوستا آمده است هم (.6/2۳6: 1373دوست، )حسناند بارور معني کرده

کوشند این زنان ساحره کارانند و برای فریفتن یالن و پهلوانان ميهریمنان و زشتکه از ا

پردازند که این شيفتگي و شوریدگي در اساطير ایراني به فریب و اغوای پهلوانان ایراني مي

پری طي  (.1۱7: 1399)مزداپور، شود تعبير مي« زدگيپری»در دیدار با پری، در روزگار ما به

آوری زرتشت به عنوان تحول شده است پری در دوران کهن و پيش از دیندوران دچار 

روحاني وظایف  -چون زن ایزدبانوی عشق، برکت و زایش مورد ستایش بوده و گاهي هم

ای بر عهده داشته اما در پي تغيير و تحوالت اجتماعي، فرهنگي و دیني پس از دیني ویژه

و به موجودی پليد و اهریمني و جادوگری که در  افتادهگاه واالی خود فروزرتشت از جای

پي تباهي و نابودی آفرینش است مبدل شده است. این ویژگي در متون حماسي به شکل 

چون زن جادو و اغواگری وی به منظور فریب پهلوانان حماسي نمود یافته است که هم

شود واالیش مي اغواگر بر سر راه پهلوانان ظاهر شده و مانع رسيدن قهرمان به اهداف

ایزد بزرگ در اصل  زن»سرکاراتي در این باره معتقد است:  (.11۳: 137۳)ستاری و خسروی، 

پارچه بوده است و در نقش مينویي خود بازتاب و دارای سرشت یگانه و شخصيت یک

آمده است. بعدها در طول تاریخ تجزیه تجسمي از حيات و زندگي زن زميني به شمار مي

شود و به صورت االهگان متعدد و پریان  خصيت واحدِ االهة مادر شروع ميو پاشيدگي ش

در باور ایرانيانِ کهن دو تصور دربارة پری  (.6۳: 139۳)سرکاراتي،  «شودشمار پرستيده ميبي
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داند؛ دیگری تصوری که پری وجود دارد: یکي تصور منفي که پری را پليد و اهریمني مي

هاست در ذهن و اندیشه و تاریخ اساطيری زنده داند. پریان قرنرا االهة عشق و باروری مي

ها، تکرار شده است. پری موجودی های عاميانة مادربزرگهستند. نام پری از اوستا تا قصه

ای و بسيار زیبا و فریباست. پری ایزدبانوی باروری و زایش است؛ که تولد فرزندان، افسانه

دادند. ها نسبت ميرویش گياهان را به آن ها وبرکت و فراواني، جاری شدن آب

طور که در  گرداندند. همانخيزی را به زمين تشنه باز ميزادگان، سرسبزی و حاصلپری

کردند های پرآب زندگي ميها و چاهها آمده است: پریان در کنار دریاها و رودخانهداستان

تند و گاهي اسراری را برای آنها های نيک دوستي داشو از همه اسرار خبرداشتند، با انسان

 ،اصلي پری در دوره اساطيرینقش های پليد دشمن بودند. کردند و با انسانيبازگو م

ها و پریان در کنار چشمه ،بنا به نظر قدما سبببه همين  ؛باروری و برکت است

تنها بلوغ نه. »که منبع و مظهر جوشش و غليان آب است کردندسارها زندگي ميچشمه

های خدایان پری یکي از جلوه جسماني، بلکه بلوغ روحاني فرد هم به پریان بستگي دارد.

آلود و ها یا وجودی مهغ بانوان بوده است. زني اثيری و پنهان در طراوت چشمهکهن و بَ

. یای عشق وابسته بوده استؤر هپری همواره ب ةگریزان در جنگل و بيشه و چاه. اسطور

یاها بيدار ؤعشق در پری صفتي اصيل و ذاتي است. پریان در رفریبندگي و آفرینش 

  (.672: 1327 )یاحقي، «یا پيوند داردؤشوند. در اوستا هم پری با کابوس و رمي

کند و های عاميانه، اغلب قهرمان داستان با دختر شاه پریان ارتباط پيدا ميدر قصه 

آورد. در محبوب خود را به دست مي باالخره با عبور از موانع دشوار و کشتن اژدها، پری

 ؛که خود بر فرهنگ کهن ایراني استوار است فردوسي ةشاهناماز جمله  ادبيات فارسي و

پری، مظهر لطافت و کمال و زیبایي و مشبه به جمال تصور شده است و گاه سيمایي 

  (.1۳1 :همان)  چون فرشتگان یافته استهم

 حد و وصف پری.زیبایي بي6-1-1

صورت دخترِ زیبارویي رخ مي نمایند. در آبان یشت، تر بهها بيشن در داستانپریا

دختری زیبا و برومند است. راست باال و خوش »گونه بيان شده است: زیبایي پریان این

های درخشان پوشيده و با بند زرین ای که کمربند بر ميان بسته و کفشاندام و آزاده نژاده

 .(36۱-3۱7: 1399دوستخواه، )« های فراوان دادهها را بسته و زینتنآ

حماسة ملي ایران بر سرگذشت انسان و ستایش پهلوانان استوار شده که در اثر تحول، 

گزین ایزدان شده های کهن در شکل تازة خود، جایجایي اسطورهآهنگ شدن و جابههم
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جایي، از اثر جابه سياوش هم از جمله ایزداني است که در (.72: 13۳9)سرکاراتي، است 

گاه مينوی به جهان حماسه و دنيای فرودین، نقل مکان کرده تا به ایفای جای

رُبایي خاصي برخوردار است چنين او از زیبایي آرماني و دلکاری خود بپردازد. همخویش

طوری که همه تا سر حد بدیل است بهممتاز و بي شاهنامهآفرینان که در ميان تمام نقش

زادگي شخصيت سياوش باشد که تواند نشانة پریاو را دوست دارند. این نکته ميپرستش 

  (.617: 137۳)کنعاني،  آن را از مادر خود به ارث برده است

زیبایي و  ةجمال و دلبری است. مادر سياوش پری و نمون ،زادگي نماد کمالپری

 :فریبندگي است؛ سياوش نيز به سان پری، زیباست

  آمده است: شاهنامه دربارة به دنيا آمدن سياوش در

توصيف  چنينخواند و او را در داستان سياوش، سودابه سياوش را به شبستان مي 

 :کندمي

  :رویان و پری چهرگان هستندمعموالً پری شاهنامه زنان

 ادکامـدل ش ا وـزبان کرد گوی    ر پيش سامـری روی سيندخت بـپ
 (1/6۳۱)همان:                                

هایي در ظاهر بيدخت و دخترش ماهي از تبار پریان و دارای زیبایي نيز پریباددر رمان 

خود هستند: مردم به طرف چشمه رفتند. در زیر درخت سيب زني غریبه را دیدند که 

ت. های عشایر داشهای رنگي گشاد و بلندش، همه، شباهتي به زنشکل و قيافه و لباس

وسالي با موهای خرمایي شالل و چشمان رنگي قشنگ، سندختر بچة بسيار زیبای کم

)علومي، « های عشایر به بر داشتهایي مثل لباس مادرش، رنگارنگ، شبيه لباس زنلباس

137۱ :۳7.) 

ای که داشت لحظه»نویسد: هنگام جان دادن بيدخت، نویسنده دربارة زیبایي او مي 

هو چشم باز کرد و شد همان قدر قشنگ که بود، چنان لبخندی ید، یکپرروح از تنش مي

 (.79: 137۱)علومي، «آمد از بس قشنگ بود آن لبخندشزد که دلِ آدم از غصه به درد مي

 ت آذریـان بــره بســه چهــب  ریــودکي چون پدا گشت زو کـج
    (۲/۲۰۱: ۶۸۳۱)فردوسی،                              

 ر پریستـر چهـف وــر تـچه رـه بـک                                    و چيستـت ژادــنا ــرا تـي مــنگوی    
 (6/6۱6)همان:                                       
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 ارتباط پری با آب و چشمه .6-1-6

های پری به عنوان ایزد بانو، آوردن برکت و فراواني است و ارتباط کارییکي از خویش

آمده است ها که از این راه سال نيکو و محصول خوب به بار ميبارندگي و آب او با

ها گاه پریان در افسانهکاری موجب شده است تا جایاین خویش (.17-1۳: 139۱)سرکاراتي،

 های آب باشد.ها و چاهها و سيالبها در کنار رودخانهو قصه

برده  )پری در نقش منفي( نام فردوسي گاهي از پریان با لفظ زن جادو شاهنامه در

رسد در کنار شده است. برای مثال وقتي اسفندیار در خوان چهارم به مرغزاری زیبا مي

 ماند تا زن جادو )پری( را به هالکت برساند.ای منتظر ميچشمه

ـــارگي چـــون ســـزید  فـــرود آمـــد از ب

 یکــي جـــام زریــن بـــه کــف برنهـــاد

 زن جــــــــــادو آواز اســــــــــفندیار

ــــبزه ــــر س ــــار نشســــت از ب  و جویب

 

ای برگزیدز بيشه لب چشمه   

 چو دانست کز مي دلش گشت شاد

 چو بشنيد شد چون گل اندر بهار

                          بيامد به نزدیک اسفندیار

  (9/632: 13۳2)فردوسي،                              

نند.  بيدخت کهم پریان در کنار آب )چشمه، رودخانه( زندگي مي پریباددر رمان 

کرد و زنيست از دیار پریان، چون پریان دیگر در کنار چشمه پرآب با دخترش زندگي مي

  (.71: 137۱)علومي،سالي بود درست زماني آمد که شهر در معرض نابودی و خشک

انگار به اختيار خودم »گوید: های رمان، بعد از دیدن پریان ميميرسامان از شخصيت

برد، انگار در خواب بودم و در خواب رفتم به دشت یزدان و چشمة مي نبود انگار یکي مرا

جا در های سيب و انار آنشادپری. شبي مهتابي بود که دیدم کنار چشمه زیر درخت

مهتاب چند تا کفتر آمدند لِب چشمه و از جلدشان بيرون آمدند و شدند چند تا پری، لب 

کردند و ي بود. آب بازی ميچشمه نشستند به حرف زدن. صداشان مثل موسيق

شان نگاه کرد بينم. انگار خواب نبود یکيکردم دارم خواب ميخندیدند. من خيال ميمي

به من که توی تاریکي ایستاده بودم گفت: ميرسامان، نيای بزرگ تو بالش هم همين جا 

« بينيماها را دید و عاشق شد. گفت ميرسامان تو آخرین نفری هستي که ما را مي

گویا تا قبل از آمدن کارخانه و سينما و کافه حال پریان هم خوب بوده  (.326: 137۱)علومي،

ای دادیم و حبهطور که به ميرسامان گفتند به نيای تو سه خوشه انگور مياست. همان
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خوردیم با هم شد. انگور ميگفتيم. دلش، باغِ باز ميآمدیم و برایش قصه ميکند؛ ميمي

  (.323)همان: ای داشتيم ها خانهآن وقت گفتيمقصه مي

 پری در نقش منفي .6-1-3

 نهاده بنا نيک کردار و نيک پندار گفتارنيک، پایة سه بر را خود دین که زرتشتيان

 و مذموم هر صفت و آوردند حساب به اهریمن و انگره مينو گروه جزء را پریان بودند،

 حتي و دادند نسبت نيز پریان به شمردند،ميبر اهریمنيان و دیوان برای که را ناشایستي

 و روزشت زناني به را اهریمني زیبای موجودات این چهره کمکم نهاده، فراتر از این را پا

 دارنده دین،پاک زرتشتيان نظر از« جادو زنان»این .تغييردادند جادو زنان نام به اغواگر

)شریفيان و کرد مي پرهيز ازآن واقعي مزدیسنان یک که صفاتي بودند؛ اهریمني صفاتي

  (.19: 1376کار، هم
گونــه تعریــف بيــژن مــاجرای ربــودن شــدنش توســط پریــان را بــرای افراســياب ایــن

  :کندمي

 به زیر یکي سرو رفتم به خواب

 پری در بيامد بگسترد پر

 هاز اسبم جدا کرد و شد تا به را

 سواران پراکنده بر گرد دشت

 یبدو اندرون خفته بت پيکر 

 یک ز اهرمن کرد یادبهپری یک

 مرا ناگهان در عماری نشاند

 تا اندر ایران نيامد ز خوابکه 

 مرا اندرین بوده نيستگناهي 

 ودـرگشته بـگمان بخت بيــپری ب

ــرا ز  ــایه دارد م ــا س ــه ت ــاب ک  آفت

ـــر  ـــه ب ـــدر آورد خفتـــه ب  مـــرا ان

 که آمد همـي لشـکر و دخـت شـاه

 چه مایه عمـاری بـه مـن برگذشـت

 ده بــه بــالين بــرش افســرینهــا

ــاد ــو ب ــد چ ــواران در آم ــان س  مي

 بر آن خوب چهـره فسـوني بخوانـد

 مــن چشــم کــرده پــرآب بجنبيــد و

ــت ــوده نيس ــار آل ــدین ک ــژه ب  مني

                       کــه بــر مــن همــي جــادویي آزمــود
 (3/369: 13۳2فردوسي،)               

ایست که بعد از مرگ مادر زنده ادهزماهي دختر بيدخت، پری، پریباد در رمان      

کند و صاحب فرزنداني کند، ازدواج ميسالي در شهر پریباد زندگي ميماند و تا ميانمي

مردِ اوست. اما بعد از مرگ فرزندانش به دست عوامل خان، شود. طوس فرزند جوانمي

د صدای شيون و اما شای»شود. گویند پریباد نابود ميکند که ميقدر گریه ميیک شب آن

قدر بلند و شدید بود و شاید آن قدر اشک ریخت که صدای بي ماهي آنهای بيگریه
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امانش، مه را صدا زد و شاید هم از آن همه اشک که ریخت مِه جمع شد. های بيگریه

های گویند بعد از گریهمي (.9۱9: 137۱)علومي،« همه جای شهر را گرفت و تاریک شد

زاده از نقش مثبت خود جا نيز پریه شهر پریباد ناپدید شد. در اینبي ماهي بود کبي

 خارج شد و به نقش منفي گرایش پيدا کرد.

 گویيقدرت پيش .6-1-۳

گویيست؛ شاید بتوان گفت سياوش نيز چون از زادگي پيشیکي از کارکردهای پری

: 137۳)کنعاني، دهد ها خبر ميزاد متولد شده است با آگاهي رازها از بودنيدری پریما

661) 

 کند:گویي ميدر ادامة داستان، سياوش حوادث پس از مرگ خود را نيز پيش

و حتي  نيز بيدخت که زني بود از تبار پریان، اتفاقات شوم این شهر  پریباددر رمان 

گویي کرد. او کتابي داشت که وقایع این شهر در آن نوشته شده بود که نابودی آن را پيش

 بعد از مرگش این کتاب به دست پيرویس رسيد.

خان شهر پریباد در معرض نابودی قرار گرفت. بزرگان بعد از کشته شدن طوس و سام

بردند نزد پيرویس، پيرمردی شهر بعد از جلسات و صحبت های فراوان وقتي راه به جایي ن

کرد تا شاید کردند و در خارج از شهر در کالت زندگي ميرفتند که او را دیوانه خطاب مي

ای داد! »راه نجاتي بيابند. وقتي برای او از وقایعي که اتفاق افتاده بود تعریف کردند گفت: 

پيرویس، عميق »رید باوقتي باران خون مي (.۳۳: 137۱)علومي، «آیدپس دارد درست درمي

آه کشيد و انگار با خود گفت: باراارااانِ خون، بله. باران خون! خوب یادم است که بيدخت 

 کند.گویي بيدخت داللت مياین سخنان پيرویس بر پيش (.1۱9)همان: « همين را گفت

 

 

 

ـــم  مـزدان دهـرّ یــي از فــن آگاهــم ـــد آگه ـــرخ بلن ـــم از راز چ  ه
 

 گنـــاهشـــوم زار مـــن کشـــته بـــر بي 

 ز گفتــــارِ بــــدخواه و ز بخــــت بــــد

ـــــدگاني دژم ـــــود زن ـــــته ش  ز کش

                                                                                             

 کسي دیگر آرایـد ایـن تـاج و گـاه 

 گنــه بــر ســرم بــد رســدچنــين بي

ــم ــه ه ــوران ب ــران و ت ــوبد ای  برآش
  (6/31۱: 13۳2)فردوسي،             
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 نماد باروری و زایش .6-1-9

ای های اندک و پراکندههاست اگرچه آگاهيیکي از صفات پریان باروری و زایش آن

به باروری و زایش  همين اندک اطالعات در کتب و نسخ قدیمي وجود دارد.پری  ةدربار

 کنند برای زایش و باروری.رابطه برقرار ميکند که با ایزدان و پهلوانان پریان اشاره مي

 رستم و تهمينه در داستان

دارد که با فریفتن را رویي پری نقشِ دختر شاه سمنگان و از ایزدبانوان است و تهمينه

گونه این شود.درنگ از او جدا ميگيرد و بيآغوشي از او ميرستم، نطفه قهرمان را با هم

 ت: های زیادی روایت شده اسها و اسطورهکرد پریان در افسانهعمل

 چو رستم بـر آن سـان پـری چهـره دیـد

 و دیگـــر کـــه از رخـــش داد آگهـــي

ـــــر ـــــدی پرهن ـــــا موب ـــــود ت  بفرم

 کنــــون گربخــــواهي مــــرام یتــــرا

ـــته ـــين گش ـــو چن ـــک برت ـــي آن  امیک

ـــار ـــر کردگ ـــو مگ ـــه از ت ـــر ک  و دیگ

ــای آورم ــه ج ــبت ب ــه اس ــر ک ــه دیگ  س

                                                           

 زهــر دانشـــي نــزد او بهـــره دیـــد 

ـــم فرجـــام جـــز فرّهـــي ـــد ای  ندی

ـــــدر ـــــد ورا از پ ـــــد بخواه  بيای

ــ ــرغ و م ــزین م ــد ج ــرانبين  اهي م

 ماخــــرد را زبهــــر هــــوا کشــــته

ـــار ـــدر کن ـــورم ان  نشـــاند یکـــي پ

ـــای آورم ـــر پ ـــه زی ـــمنگان هم  س
 (6/163: 13۳2)فردوسي،              

ها نيز داستاني کاماًل زنانه است و نماد آناهيتا ایزدبانوی آب و نگهبان آب پریباد رمان 

ایي، کسيست که احتياج به زن به صورت ابتد»ها فراواني و خرد است. و چشمه و رودخانه

نشدني از تمام چيزهایي که باعث داشتن رابطه با سرچشمة زندگي دارد، با ارتباط جدا

ها مانند چهار فصل که پشت هر زمستاني بهاری شوند و اتصال دائمي با آنرشد او مي

ها با آناند. هم همين گونه پریبادزنان تأثيرگذار در داستان  (.۳6: 13۳۳)کالرمونت، « است

ای تنگاتنگ دارند. بيدخت که زنيست از تبار سرچشمه حيات و زایش و باروری رابطه

شود که شهر در معرض نابودی کامل است. با آمدنش به شهر پریان زماني وارد داستان مي

تا »گيرد. شود. اما با مرگش دوباره بدبختي شهر را فرا ميدهد و همه جا آباد ميبرکت مي

کم آزار بود، پریباد هم کمدانم، شاید از بس که دل پاک و مهربان و بي، نميبيدخت بود

شد. ماده گاوها و دار و شيرین ميهاشان سالم و آبها ميوهوآبي گرفت. همه باغرنگ

داد. هوا خوب شده تر ثمر ميزایيدند. هردانه گندم صددانه و بيشجفت ميها جفتميش

سه روز بعد از مرگ بيدخت ناغافل خاکستر بر سر پریباد بارید.  بود، نه گرم بود و نه سرد،
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سالي و سالي بود. گاهي خشکیک نهرها خشک شد تا سه سال کمابيش خشکبهیک

 (.7۳/76: 137۱)علومي،« رفتها عاشقي از یادشان ميشد که عاشقسالي چنان ميقحط

 یبادپرو  شاهنامه . اسطورة باد و کارکردهای مشابه آن در6-6

خود بيان کرده است: اعتقاد ایرانيان  آثارالباقية ابوریحان بيروني دربارة اسطورة باد در

ای برخوردار است در بسياری از العادهروح که از قدرت و نفوذ فوقبه باد برای عنصری ذی

های کهن ریشه دوانده است تا جایي که برای مثال در داستان ها و داستانباورها و افسانه

بينيم و آن، هنگاميست گير نقش مؤثر این عنصر را در گسترش مرز ایران ميرش کمانآ

نهاد کند و منوچهر به افراسياب پيشکه در زمان منوچهر شاه، افراسياب بر ایران غلبه مي

گذارند تا با پرتاب تيری مرز ميان ایران و توران مشخص دهد و قرار بر این ميصلح مي

شود و با نيرویي که گير ایراني برای پرتاب این تير انتخاب ميکمان گردد. آرش، پهلوان

کند که تير او را از کوه رویان کند خداوند به باد امر ميدهد تير را پرتاپ ميخدا به او مي

 (.339-33۳: 1323)بيروني، بردارد و به اقصای خراسان ببرد 

ستایيم. ما این اندروای را را مي ما این اندروای»در رام یشت در کردة یکم آمده است: 

خوانيم برای این خانه، برای خانه خدایِ این خانه و برای رادمردی که زَور نياز به یاری مي

 (.۳۳2: 13۳9)اوستا، « باره شکست دهيمکند. ستور و گفتار، تا دشمن را یک

شود از ميچنين در اوستا آمده است: ایزدی که در پهلوی و در اوستا واَت ناميده هم

های دیگری چون وای، وایو در ميان ایزدان مند زرتشتي است. این ایزد با نامایزدان قدرت

گاه و موقعيت خاصي برخوردار است. برخي او را از خدایان هندوایراني به شمار از جای

چه در آوری و ایزد جنگ هستند. مطابق آنآورند. چرا که هر دو مظهر جنگمي

شود وای خوب، ایزدی چه از اوستا برداشت ميان آمده است و نيز آنهای ایراسطوره

راِه تيشتر یا تشتر ایزد باران است. تيشتر کار و همبخش و آورندة باران است. او همبرکت

سپارد تا آن را به یاری ابرها به کشورها برساند. باد در نقش اهریمني نيز آب را به او مي

چنين طوفان خيزد. همهای نيک به مقابله برميی با سرشتشود و به شکل دیوظاهر مي

ها ها از سوی خدا یا خدایان برای نابودی تمدنبزرگ طوفانيست با توجه به اسطوره

ها، باد دو چهرة کاماًل متضاد دارد چه گفته شد در اسطورهشود. بر اساس آنفرستاده مي

رسان و پسندیده که حامي و یاری یکي در نقش ایزدی و عنصری اهورایي با صفاتي نيک

نيروهای اهورایيست و دیگری در نقش اهریمني و به شکلِ دیوی که با صفات منفي با 

ترین نمود او را در این نقش در خيزد و بيشهای نيک به مقابله برميها و آفرینشسرشت
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ده کرد. توان مشاهشود ميو در داستان اکوان دیو که به صورت باد ظاهر مي شاهنامه

نماید که وای در پارسي چنان واژة نفرین بر جای مانده چنان مي»کزازی معتقد است: 

تواند بود که کاربردی باشد بازمانده مي« وای برتو»شود: گاه که نمونه را گفته ميباشد. آن

گونه ایزد وای یا باد را به ستيزه و ناسازی با از باورشناسي زرتشتي که در آن بدین

در  بندهش هایي ازدر بخش (.1/662: 137۱)کزازی، « اندخواندهیش و بدخواه فرا ميبداند

وایِ نيکو جامة زرین، سيمين، گوهرنشان و الغونة بس رنگ »خصوص ایزد باد آمده است: 

پوشيد )که( جامة ارتشتاریست. زیرا فراز رونده )بودن( از پس دشمنان و پتياره را از ميان 

چنين گوید که وای را آن کاری اوست(. همپاسباني کردن )خویشبردن و آفرینش را 

کاری است )که( در )خود( هر دو آفرینش رقيب را تحمل کند، چه آن را که سپند خویش

که چون نبرد سر بگيرد، آفریدگان هرمزد را مينو آفرید و نيز آن را که اهریمن، برای آن

چنين در مينوی هم(. ۳۳-۳9: 1327)دادگي، « بيفزاید و آن اهریمن را از ميان ببردهمي

راهي روان آدمي به سوی پل چينود ، یکي از وظایف وای نيک، هم119، بند6خرد بخش

راهي گونه که در چهارمين روز پس از مرگ هرکسي، روان به همذکر گردیده است بدین

کافری  سروش مقدس و وای نيک و بهرام نيرومند به سوی پل چينود که هر مؤمن و هر

 (.16: 139۳)مينوی خرد،رود اند ميجا ایستادهآید و بسيار دشمن در آنبدان مي

 . خشم ایزد باد6-6-1

برد داستان مشاهده های باد و باران را در پيشتوان اسطورهچند مورد مي شاهنامهدر

 راه باشود بادی همکرد از جمله داستان سياوش در زماني که به دست گروی، کشته مي

توان خشم ایزد جا ميپوشاند در اینخيزد که روی خورشيد و ماه را ميگردی سياه برمي

 باد را از کشته شدن سياوش پاک به دست دشمن ناپاک مشاهده کرد: 

ـــرش  ـــن ب ـــاد زری ـــت بنه ـــي تش  یک

 به جـایي کـه فرمـوده بـد تشـت خـون 

ـــا تيـــره گـــردی ســـياه  ـــاد ب  یکـــي ب

                                                           دگر را ندیدنـــــد روی         همـــــي یـــــک 

                                                           

 جدا کرد زان سرو سيمين سرش 

 گروی زره برد و کردش نگون

 برآمد بپوشيد خورشيد و ماه

 گرفتند نفرین همي بر گروی
 (6/399: 13۳2فردوسي،)              

نيز شاهد خشم ایزد باد بعد از کشته شدن طوس و اتفاقات ناگواری که  پریباد در رمان

تاراند و ابرها را باالی ها به تازیانه بسته، ميباد ابرها را از باالدسِت کوه»رخ داد، هستيم: 

کند. ابرهایي طوالني، تيره و تاریک بودند نرمه بادی که اینک به وزیدن شهر جمع مي
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ها داشت، آنخانه برميهای پوک و پوسيدة باغ را از مریضبود، گرد و خاک و برگدرآمده 

کشاند. آلود، بر کف حياط ميآلود و خونهای کهنه و خاکهای پارچهراه با تکه پارهرا هم

شدند که در پشت دست، دیده ميهای تهيشان هم رعيتبيماران بدحال و بستری، همه

امانِ شن و خاک از آن نرمه بادِ پرغبار، مقدم و نشانِ طوفان بي پنجره جمع شده بودند و

 (.97: 137۱)علومي،« کردندرا، هراسيده نگاه مي

کشيد این بار غبار و خاک بر سر و روی پریباد بعد از سه روز که باد زوزه مي

 پاشيد. زمين و آسمان شهر، سرتاسر از غباری غليظ و سياه پوشيده شد. باد از طرفمي

الیه داشت الیهکشيد خاک و غبار گورستان کهنه را برميوزید، غرّان، زوزه ميکوه بلند مي

 های پهن و باریک پریبادبرد به کوچهکرد. گردباد هجوم ميپيچاند، لوله ميدرهم مي

 (.97: 137۱)علومي،

 . باد در نقش اهریمن6-6-6

تا وی را از عشقي که در سر دارد نویسد هنگامي که زال به سام نامه مي ؛شاهنامهدر  

داند که هم نماد رحمت و برکت ستاید و گویي او را ایزد باد و باران ميآگاه کند او را مي

فشانندة خون ز ابر »و هم گاهي نماد شومي و اهریمني « فزایندة باد آوردگاه»است 

 «. سياه

ــــرم درود    ــــام ني ــــر س ــــاد ب  ازو ب

ــــرد   ــــام گ ــــزه هنگ ــــدة دی  چمانن

ـــــــاه                                                                                  فز   ـــــــاد آوردگ ـــــــدة ب  این

                                                                                             

 خداوند کوپال و شمشير و خود 

 چراننده کرکس اندر نبرد

                 ابر سياه فشانندة خون ز
  (1/6۱9: 13۳2)فردوسي،             

راه باد است، بادی که شوم و باراني که به آن اشاره شده است هم نيز، پریباد در رمان

اهریمن است، پس باران از نقش برکت و زایش خارج شده و آن هم شوم گشته است. 

توجهي خاص داشته است  اهنامهشبه این مصراع از  پریباد گویي علومي در رمان

بارد. بعد از کشته شدن تا جایي که باران خون بر سر مردم مي« فشاننده خون ز ابر سياه»

کرد و به به آسمان خاکستری ابری نگاه مي»بارد. خان، باران خون ميطوس و سام

 :137۱ي،)علوم« کشيد، گفت: باراِن خونوزید و انگار زوزه ميتندبادی که هنوز داشت مي

اما »بيني کرده بود بعد از باران خون پيرویس گفت که بيدخت باران خون را پيش .(9۱

به قدری  (.1۱۱ )همان:« کدام باورتان نشد که نشد، ای داد مرا دیوانه حساب کردیدهيم

پشت بام، خيس، قرمز و سياه و لغزنده بود. کلولولي لباسش خيس »باران خون بارید که 
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 )همان:« خزیدپس ميصورتش خيس از خون، بر پشت بام نشسته بود و پس از خون، سر و

وزید. بام خيس لغزنده، خطرناک شده بود. بوی شور و چرب خون بر پشت بام مي .(11۱

 (. 111 )همان:چهره کلو غرق خون بود 

راه خود گرد و خاکي زبر و زمخت سه شبانه روز باد آمد. هم»قبل از آمدن بيدخت نيز 

ها طعم خاک گرفته آورد. در تمام شهر نانداشت ميطرف بيابان و گورستان کهنه برمياز 

ها شد در تمام شهر نانیواش خفه ميها آمد. شهر داشت یواشبود. غبار خاک تا ته خانه

ها از ترس مردند. بودند کساني که از نوميدی مردند، طعم خاک و خاکستر گرفتند. خيلي

 (. ۳9/۳2 )همان:« ندکساني از اندوه مرد

 سالي. ارتباط باد و خشک6-6-3

سالي و قحطي بيان بعد از مرگ سياوش و خشم ایزد باد روایت خشکشاهنامه در  

 شود: مي

 ز بـاران هـوا خشـک شـد هفـت ســال 

 شد از رنـ  و سـختي جهـان پـر نيـاز 

                                                                                                   

الدگرگونــه شــد بخــت و برگشــت حــ   

             برآمــــــد بــــــرین روزگــــــار دراز 
  (6/۳16: 13۳2)فردوسي،            

نيز سه روز بعد از مرگ بيدخت، ناغافل خاکستر بر سر شهر پریباد  پریباددر رمان 

گاهي »بود.  ساليیک نهرها خشک شد تا سه سال کمابيش خشکبهبارید. یک

« رفتها عاشقي از یادشان ميشد که عاشقسالي چنان ميسالي و قحطخشک
 (.7۳/76: 137۱)علومي،

ومير شروع ای از قحطي شدید و مرگچنين بعد از مرگ طوس و بيدخت دور تازههم 

اش از کنار خانة مش کيامرث شود. روزی از روزهای قحطي که ميرفرجاد با کالسکهمي

ای را به درخت آویزان کرده بود سفت و سخت شده بود گربة مرده»دید که گذشت مي

کرد. دستة کُند، یک پای گربه را از بيخ ران قطع ميمثل سنگ و ناهيد داشت با کارد بي

شد و ناهيد زد پای سفت و سخت شدة گربه به آساني جدا نميکرد، زور ميهن ميوهن

ه در پرتو مهتاب، تکيه کرده بود به دیوار، پيشاني هم جان و رمق نداشت. کيامرث نشست

شنيده بود که »عمو ستار  (.۳39: 137۱)علومي،« زد، زاربر کاسة زانو گذاشته بود و زار مي

دستان حاال حتي سگ و گربة مرده کار قحطي چنان باال گرفته که بعضي از تهي
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 «جوشيدد اشک از چشمانش ميکه بدانآنخورند، شنيده بود اما ندیده بود و حاال بيمي

 )همان(. کند کم فحشا رواج پيدا ميدستان آبرومند کمبحث بود که ميان تهي (.۳32 )همان:

سالي و قحطي که مردم به ستوه آمدند گودرز در آمده است؛ بعد از خشک شاهنامهدر 

 که بر ابری پر از باد و َنم نشسته است: بيند درحاليخواب سروش را مي

 دید گـودرز یـک شـب بـه خـواب چنان

 بــر آن ابــر بــاران خجســته ســروش

ــا ــي ره ــابي ز تنگ ــه ی ــوابي ک ــو خ  چ

 بـــه تـــوران یکـــي نامـــداری نوســـت 

 زپشــــت ســــياوش یکــــي شــــهریار 

 قبـــاداز ایـــن تخمـــه از گـــوهر کي

                                                                                                                                                                          

 کــه ابـــری برآمــد ز ایـــران پـــرآب 

وشبه گـودرز گفتـي کـه بگشـای گـ  

ـــا  ـــرّ اژده ـــرک ن ـــامور ت ـــن ن و زی  

ــاه کي ــام آن ش ــا ن ــرو اســتکج خس  

ـــــدار ـــــوهر نام ـــــد و از گ  هنرمن

             ز مــــادر ســــوی تــــور دارد نــــژاد

   (6/۳13: 13۳2ردوسي،)ف               

گيرد و صبح هنگام خوابش را برای گيو این چنين گودرز این خواب را به فال نيک مي

 کند:بازگو مي

ــروش ــته س ــزدان، خجس ــان ی ــه فرم  ب

 نشســته بــر ابــری پــر از بــاد و نــم

 مرا دید و گفت ایـن همـه غـم چراسـت

ـــه بي ـــرا ک ـــاهازی ـــت ش ـــرّ و برزس  ف

ــو کي  وران زمــينخســرو آیــد ز تــچ

                                                                                                                                                                                                                              

ـــواب د  ـــود در خ ـــرا روی بنم وشم  

 بشســـتي جهـــان را سراســـر ز غـــم

تنم چراسـجهاني پـر از کـين و بـي  

 نـــدارد همـــي راه شـــاهان نگـــاه

ــ  و کــي نســوی دشــمنان افکنــد رن  
  (1/۳1۳: 13۳2)فردوسي،                  

کند و پایان این خواب مژدة آمدنِ فردیست از نژاد سياوش که بر تورانيان غلبه مي

بندد و ياب است؛ از ملک ایران زمين رخت برميسالي که نتيجة چيرگي افراسخشک

 گردد.حيات دوباره به طبيعت باز مي

شان خسته از زماني که شهر پریباد نيز در زیر خاک مدفون شده است. یک شب همه

ها افتادند و پشتهفرسای کمک به مردم در زیر خاک مانده بر شيب شنکار طاقت

ترین سالترین نوایي که حتي کهننشينبا دلبه خواب رفتند و صبح فردا »خوابيدند 

پيرمرد شهر هم هرگز نظير آن را نشنيده بود از خواب بيدار شدند و دیدند که باز جهان 

ومنگ پيرامونشان تغيير کرده است. جماعت نترسيدند حتي حيرت هم نکردند گي 

ني رنگي بود. رنگ دید که از طرف کوهِ رودک و ارگِ کهنه، نوای زده شده بودند. ميبهت
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کماني بود که از سوی کوه زرد روشن، رنگ روشنِ آبي، رنگ تند قرمز، سفيد رنگين

نشين بود که همه از آمد. چنان دللرزید و پيش ميلغزید و ميخاست و در نسيم ميبرمي

هایي که از فرط اندوه و گریستند. آن دلجوان و پير و زن و مرد، بچه و بزرگ زار مي

کمانِ ني، پر از عاطفه یأس از حس عاطفه افتاده بودند، باز در آن نوای رنگين ترس و

قدر تنهایند! در برابر دیدگانشان آوردند که چهگریستند تازه به یاد ميشده، همه زار مي

شدند ها، انگار آب ميها، خاکرفت. شنروفت و ميها را ميپشتهآن نوای رنگين، شن

نشين ني، پس شدند و از برابر نوای رنگي و دلي لرزان محو ميشدند در هرمبخار مي

ها و ها، کویکمان، شاد، بلوروار، به جای شن و خاک بر کف کوچهنشستند و رنگينمي

ها را رنگي های نهرها و حوضها را رنگي کرد. آبنشست. درختهای پریباد ميگذرگاه

دویدند به طرف چشمه در نشين ميی دلجماعت به دنبال صدا (.۳7: 137۱)علومي ،« کرد

رو شدند که با آمدنش همه چيز تغيير کرد. در کنار ارگ قدیمي رفتند. و ناگاه با زني روبه

های وسالش دیدند که لباسسنراه دختربچة کمزیر درختِ سيب، زني غریبه را به هم

 گفتند از تبار پریان است.رنگي به تن داشت. نامش بيدخت بود مي

 
 گيرینتيجه

، اثر نمادین محمدعلي علومي، روایت شهری است که در آن، ستم و پليدی پریباد

های نيک در آن به مقابله با ستم و پليدی جای خوبي و مهرباني را گرفته است اما انسان

ایست که های اسطورهمایهاند. این رمان سرشار از بناند و در این راه کشته شدهبرخاسته

چون پری هم در هایي همناخودآگاه یا خودآگاه به آن توجه کرده است؛ اسطورهمؤلف آن، 

وجه منفي و هم در نقش باروری و زایش و ارتباط آن با آب و بارش و اسطورة باد، هم در 

های حاصل از تحقيق نشان داد که توجه نقش ایزدی و هم در نقش اهریمني آن. بررسي

خسرو، چون: سياوش، طوس، کيای همهای اسطورهيتها و شخصنویسنده به این اسطوره

ها و نقالي در خوانيشاهنامهجای در رمان خود به افراسياب و فریدون و اشاراتي که جای

دارد. بازگشایي نمادهای شاخص  شاهنامهها دارد، حکایت از خوانش او از قهوه خانه

، فرض محقق را مبني شاهنامه ها باچون: پری و باد و تطبيق آنای این رمان هماسطوره

 تقویت بخشيد. شاهنامهبر نزدیکي و ارتباط این نمادها با نمادهای مشابه در 
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 منابعفهرست 

 ، تهران: انتشارات سروش.اسطوره بيان نمادین(. 1399پور، ابوالقاسم. )اسماعيل -

اسطوره جن و پری در ادبيات شفاهي منظوم » (.137۳فر، محمودرضا. )اکرامي -

 .29-۳1، صص3۱، شماره12سال  مطالعات فرهنگ ارتباطات،، «راسانخ

، محبوبه مباشری، ای رمان پریبادنقد اسطوره پایان نامه(.137۳اکبر زاده، سميه. ) -

  گاه الزهرا.دانش

 ، تهران: انتشارات جامي.مباني و روش نقد ادبي. ( 1399امامي، نصراهلل . ) -

 دخت دقيقيان، تهران: نشرمرکز.، ترجمه شيرینزاسطوره امرو(. 1399بارت، روالن. )  -

، ترجمه محمد ضميران، تهران: اسطوره امکان وجودی(. 1397بولتمان، رودلف. ) -

 انتشارات هرمس.

 ، تهران: انتشارات آگاه.پژوهشي دراساطيرایران (.13۳9بهار، مهرداد. ) -

 هران: اميرکبير.ترجمة اکبر داناسرشت، ت ،آثارالباقيه (.1323بيروني، ابوریحان. ) -

نامه فرهنگ فصل، «های ایرانيپردازی در افسانهشخصيت(. »13۳۳جهازی، ناهيد. ) -

 .37-17، صص19، شمارهمردم ایران

، جلد دوم، تهران: شناختي زبان فارسيفرهنگ ریشه(. 1373دوست، محمد. )حسن -

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

 رداد بهار، تهران: توس.، ترجمة مهبندهشن (.1327دادگي، فرنبغ. ) -

نامه نقد پژوهش« بررسي رئاليسم جادویي در رمان پریباد»(، 1379دانشگر، آذر. ) -
 .9۳-97، صص9، دوره1، شمارهادبي و بالغت

، ترجمه جالل ستاری، تهران: وارهای پریزبان رمزی قصه(. 1322دالشوا، لوفلر. ) -

 انتشارات توس.

 اپ سوم، تهران: مروارید. چ ،اوستا (.1399دوستخواه، جليل. ) -

  تهران: مروارید. )گزارش و پژوهش(، چاپ دهم، اوستا( .13۳9)دوستخواه، جليل.  -

گاه . چاپ اول از دورة جدید تهران: انتشارات دانشنامهلغت(. 1393اکبر. )دهخدا، علي -

 کاری انتشارات روزنه.تهران و هم

به کوشش منصور ثروت، تهران:  ،غياث اللغات(. 1373الدین محمد. )رامپوری، غياث -

 اميرکبير.

 گاهي.تهران: جهاد دانش ،شناسيزمينه فرهنگ(. 139۳االميني، محمود. )روح -
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های حماسي های پری در منظومهویژگي(. »137۳ستاری، رضا و خسروی، سوگل. ) -

 .1۳۱-112، صص17۱، شمارهمجله جستارهای ادبي، «پس از شاهنامه

 ، تهران: نشرقطره.های شکارشدهسایه(.  139۳سرکاراتي، بهمن. )  -

های شکار شده: سایه» بنيان اساطيری حماسة ملي ایران(. 13۳9)سرکاراتي، بهمن.  -

 ، تهران: طهوری.«برگزیده مقاالت فارسي

پدیدارشناسي زن جادو با تکيه بر شاهنامه (. »1376شریفيان، مهدی و اتوني، بهزاد. ) -

-9۳. صص36. ش7. سالشناختيت عرفاني و اسطورهنامه ادبيافصل« و شهریارنامه

1۱1. 

 ، تهران: انتشارات فردوس.انواع ادبي (. 13۳3شميسا، سيروس. )  -

 ، تهران: آموت.پریباد(. 137۱علومي، محمدعلي. ) -

مطلق، دفتر یکم، دوم، به کوشش جالل خالقي، شاهنامه(. 13۳2فردوسي، ابوالقاسم. ) -

 المعارف بزرگ اسالمي.ةارات مرکز دائرسوم، چهارم، پنجم، تهران: انتش

 ، تهران: نشرقطره.درباره نقدادبي(. 13۳1فرزاد، عبدالحسين. ) -

های الگوی سایه و انطباق آن با نفس در مثنویبررسي کهن(. »137۱قشقایي، سعيد. ) -

-۳7، صص69. سال هفتم، ش شناختينامه ادبيات عرفاني و اسطورهفصل«.عطار

1۱9. 

 ، تهران: سمت.9و1جلد ، نامة باستان(. 137۱الدین. )کزازی، ميرجالل -

 تهران: نشرمرکز. ،حماسه، اسطوره، رؤیا(. 1396) .الدینکزازی، ميرجالل  -

، شناسي یونگاسرار ناگفته از دنيای زنان براساس روان(. 13۳۳کالرمونت، ایرنه. ) -

 ترجمة پریسا اميری، تهران: انتشارات کالم شيدا.

گونگي و نخستين انسان در شخصيت بررسي الگوی پری(. »1376) کنعاني، ابراهيم. -

 .6۳۳-619، صصهای آیينيهمایش شاهنامه و پژوهش«. سياوش

، ترجمه عباس مخبر، تهران: های سِلتياسطوره(.  1392گرین ميراندا، جين. ) -

 نشرمرکز.

علي ترجمه فاضل الریجاني و  ،اسطوره و تفکرمدرن(. 13۳۱استراوس، کلود. )لوی -

 جهان پوالد، تهران: نشر فروزان.



 

 112 1379، پایيزو  زمستان 62دوم، پياپي  پژوهشنامة ادب حماسي، سال چهاردهم، شماره 

 

بویه پرواز: سوابق پرواز آدميان در اعتقادهای دیني و (. »1323محجوب، محمدجعفر. ) -

مجله «. 1های عوام و آداب و رسوم ایرانيان، یهودیان و مسلمانانمذهبي و داستان

 .99۳-9۳3، صص۳، شنامهایران

، مجلة فرهنگ، «های کهني از اسطورههای داستانروایت(. »1399مزداپور، کتایون. ) -

 .162-1۱3، صص 62و69شماره 

، تهران: فرهنگ اصطالحات نقدادبي از افالطون تا عصرحاضر(.  139۳مقدادی، بهرام. ) -

 فکرروز.

 ، تهران: نشرسخن.ادبيات داستاني(.  1392ميرصادقي، جمال. ) -

 : نشر مهناز.، تهراننویسينامه هنرداستانواژه(. 1399)ميرصادقي، جمال.  -

 (. ترجمة احمد تفضلي، تهران: بنياد فرهنگ ایران.139۳) مينوی خرد. -

، ترجمه محمد ضميران، تهران: انتشارات اسطوره(. 1397مالينوسکي، برونيسالو. ) -

 هرمس.

تحليل ساختار ( »137۳عباسي، عبدااهلل و مشهدی، محمدامير و رضایي، رؤیا. )واثق -

، 9، سال3، شمارهله شعرپژوهي)بوستان ادب(مج، «اسطوره باد در شاهنامه

 . 19۱-193صص

، فارسياطير و اشارات داستاني در ادبيات فرهنگ اس(. 1327یاحقي، محمدجعفر. ) -

 .تهران: سروش موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي


