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مقدّمه
اسطورهها ،حاصل تالش نياکان ما برای برقراری ارتباط و شناخت خود از جهان هستي
و موجودات و پاسخگویي به پرسشهای بيشمار خود از جهان و حوادث طبيعي بود که
زندگي آنان را دستخوش نامالیمات فراواني گردانيده بود.
آنها به نسبت درک خود از جهان پيرامون خود ،به حل دشواریهای زندگي
ميپرداختند .در نظر آنان ،عالم شگفتانگيز از قداست برخوردار بود .آنان ،ستارگان و
تمامي عناصر طبيعي را برای زیبایي و درخشش مافوق طبيعي و قدرت و نيروی قابل
وصفشان و یا برای کارکردهایشان در زندگي ،تعظيم و تقدیس ميکردند؛ شاید به همين
دليل است که در ميان یونانيان ،بابليها و نيز در ایران باستان ،افسانههای متعددی دربارة
این ایزدان و پریان وجود داشته است.
یکي از این ایزدان ،اسطورة قدرتمند باد است که ایزدی مقتدر بوده و در عين آنکه
وظيفة آفرینش به عهدة اوست ،ميراندن هم از وظایفش بوده است .از جمله ایزدان دیگر،
اسطورة «پری» بوده که به دليل کارکرد او در باروری و زایش از ایزد زنان و االهگان به
شمار ميآمده؛ چنانکه در ميان اقوام کهن افسانههای متعددی دربارة آن وجود داشته
است.
مؤلف در این جستار با این فرض که کارکرد اسطورة «پری» و «باد» در رمان پریباد،
خوانشي دوباره از شاهنامه فردوسي برای پيشمتن است؛ نخست به تحليل این دو
اسطوره در رمان پریباد نوشتة محمدعلي علومي ميپردازد و سپس با اسطورة پری و باد
در شاهنامه ،تطبيق ميدهد.
محمدعلي علومي نویسندة این رمان ،پژوهشگر و طنزپرداز معاصر ایرانيست که به
سال ( )13۳۱در بم به دنيا آمد .وی فارغالتحصيل رشته علوم سياسي از دانشکده حقوق
و علوم سياسي دانشگاه تهران است .در سال ( )139۱با گردآوری قسمتي از فرهنگ
مردم استان کرمان در ماهنامه ادبي ـ فرهنگي ادبستان مشغول به کار شد و سالياني
چند بخش آموزش داستاننویسي را در مجله جوانان بر عهده داشت .رمانهای او
عبارتاند از :سوگِ مغان ( ،)13۳7آذرستان ( ،)13۳۳ظلمات ( ،)13۳7پریباد (،)13۳7
داستانهای غریب مردمان عادی ( ،)13۳7هزارویک شب نو ( ،)1373خانه کوچک
( ،)137۱عطای پهلوان ( )137۳و قصة اساطير (.)1379
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بررسي اسطورة پری و باد در مقاالتي چند به صورت جداگانه بررسي شده است .برای
نمونه« :تحليل ساختار اسطوره باد در شاهنامه» نوشتة عبدااهلل واثقعباسي و همکاران
( )137۳و مقالة «اسطوره جن و پری در ادبيات شفاهي منظوم خراسان» نوشتة
محمدرضا اکراميفر .مقالهای نيز با عنوان «پدیدارشناسي زن جادو با تکيه بر شاهنامه و
شهریارنامه» نوشتة مهدی شریفيان و اتوني ( ،)1376از جمله مقاالت دیگر در این زمينه
است.
بر روی رمان پریباد هم کارهایي انجام شده است .از جمله :مقالة «بررسي رئاليسم
جادویي در رمان پریباد» نوشتة آذر دانشگر ( .)1379همچنين پایاننامهای در رمان
پریباد نوشتة سميه اکبرزاده با عنوان «نقد اسطورهای رمان پریباد» در سال ( )137۳در
دانش گاه الزهرا به راهنمایي محبوبه مباشری نوشته شده است؛ شایان ذکر است که نقد
اسطورهای نماد «پری و باد» در شاهنامه فردوسي و رمان پریباد نوشتة محمدعلي علومي
برای نخستين بار است که بررسي ميشود.

دربارة رمان پریباد
این داستان به سبک رئاليسم جادویي نوشته شده است هر چند که« :رئاليسم جادویي
در قصه بدین معناست که همه عناصر داستان طبيعيست و تنها یک عنصر جادویي و
غيرطبيعي در بافت قصه وجود دارد» (فرزاد)6۳۱ :13۳1 ،؛ اما این رمان همة مؤلفههای این
سبک را داراست .در این ميان ميتوان به حضور پررنگ اسطورههای محلي و ملي در آن
اشاره نمود .نویسندگاني که به این شيوه مينویسند ،صحنههای ناهمگون را در تقابل
صحنهه ایي مانند :روستایي و شهری ،غربي و بومي ،واقعي و خيالي و طبيعي و مافوق
طبيعي ،درهم تنيده و در آثارشان ميگنجانند (ميرصادقي .)6۳1 :1399 ،داستان پریباد
داستان شهری است که یکشبه از بين ميرود علومي در این رمان علت از بين رفتن شهر
را در قالب مفاهيم اسطورهای بيان ميکند .ظلم وستم ،از بين رفتن خانههای پریان و
دیوان ،کشته شدن حيوانات ،کشته شدن بيدخت و طوس که (از اقوام پریان بودند)،
ن خون از
آمدن پليدیها در شهر و رختبستن خوبي و نيکي از شهر ،بارش بارا ِ
موضوعاتيست که نویسنده در داستان پریباد به آنها اشاره کرده است .پریباد ،رماني زنانه
است؛ زیرا؛ آناهيتا که ایزدبانو و نگهبان آب ها و نماد زن در فرهنگ ایران است ،در این
رمان نقش مهمي دارد؛ همچنين پری هم که االهة زایش و باروری است از ایزد بانوان
است .همة وقایع داستان در این شهر یعني پریباد و اطراف آن اتفاق ميافتد .زمان
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تاریخي داستان نيز در دوره قاجار است ،و به این ترتيب ،زمان داستان با زمان روایت برابر
نيست .قصه گاهي در زمان حال روایت ميشود ،گاهي در زمان قاجار و گاهي دورتر از آن.
در داستان پریباد شخصيت اصلي داستان زني به نام بيدخت است که داستان حول
شخصيت او ميچرخد .طوس قهرمان داستان و از نوادگان پریان است .صاحب دو بال
ميشود و بر فراز آسمان پرواز ميکند و همانند عياران به یاری مظلومان ميشتابد .زاویه
دید رمان پریباد بهصورت چرخشي است داستان گاهي به صورت گزارشي از زبان
نویسنده روایت ميشود و گاهي از زبان مردی به نام پيرویس بيان ميشود که بهصورت
زاویه دید دانای کل محدود است.
بحث و بررسي
.1تعریف
واژة اسطوره از زبان عربي وارد زبان فارسي شده است«.االسطوره و االساطير در زبان
عربي به معنای روایت و حدیث است و همين واژة عربي از اصل کلمه یوناني هيستوریا ،به
معني تاریخ و تحقيق است» (بهار .)3۳3 :13۳9 ،در زبان اروپایي نيز «به اسطوره ميت گفته
ميشود که واژة ميتولوژی به معني اسطورهشناسي یا دانش اسطوره و ميتوگرافي به معني
اسطورهنگاری در آن زبانها به کار برده ميشود» (کزازی .)6 :1396 ،اسطورههای هر ملتي
نمایندة سنتها و هنجارها و برداشتهای رواني و ناخودآگاه آن ملت است؛ که در هر
زمان شکل و کاربرد ویژهای مي یابند و با گذشت زمان و پيدایش مذاهب جدید،
دستخوش تحول و دگرگوني ميشوند و آیين جدید را به خود ميپذیرند« .اینگونه
تکوین و تغييرات و شکلپذیری متفاوت اسطورهها را ميتوان جابهجایي اسطوره ناميد.
جابهجایي اسطورهها در زمينه مذهبي در اثر دوام یا برافتادن آیينها و همچنين در اثر
دگرگوني مباني ایمان و مذهب برای هماهنگ ساختن اسطورهها با ارزشهای اخالقي و
اجتماعي صورت ميگيرد .از آنجایي که اسطوره ،توجيه و گزارش یک آیين ویژة دیني
است ،هرگاه آیين ها و باور خاصي در اجتماع دوام یابد ،برای مقبول افتادن و موجه
بودنش نياز به منطق تازه ای دارد .در این باره نيز اسطورة آن آیين ناچار از دگرگوني و
جابهجایي است» (سرکاراتي .)61۳ :139۳ ،اسماعيلپور دربارة اسطوره ميگوید« :اسطوره
عبارت است از روایت یا جلوه ای نمادین دربارة ایزدان ،فرشتگان ،موجودات فوق طبيعي و
بهطور کلي جهان شناختي که هر قوم به منظور تفسير خود از هستي به کار ميبندد.
اسطوره سرگذشتي راست و مقدس ميباشد که در زماني ازلي رخ داده است» (اسماعيلپور،
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 .)13/1۳ :1399در علم روانشناسي و همچنين مردمشناسي ،اسطوره را زائيده خيال و
ذهن و روح انسان ابتدایي دانستهاند .مقدادی معتقد است اسطوره «به مجموعهای از
داستانها و حکایات قدیمي و خيالي اطالق ميشود که زماني مردمي خاص آن را واقعي
ميپنداشتند» (مقدادی .)7۳ :139۳ ،در تعریفي دیگر ،اسطوره ،به داستانهایي گفته ميشود
که با پوشش سمبلها و تمثيلها و استعارهها بعد از هزاران سال به ما رسيده است بدون
اینکه زمان رویداد آن مشخص باشد (روحاالميني .)91 :139۳ ،اسطورهها در داستانها و
حکایتها دارای پيام هستند (بارت .)1399:3۱ ،اسطورهها را نميتوان بهصورت علمي به
اثبات رساند؛ بلکه به کمک ادیان آمدهاند تا نيازهای اخالقي و دیني مردم را کامل کنند
(مالينوسکي .)9 :1397 ،در داستانهای اسطورهای ،نویسنده :آرزوها ،هدفها و اغراض خود را
اغراقگونه به تصویر ميکشد و آنها را با عناصر طبيعي درهم ميآميزد« .وقتي ما امور
عالم را در پرتو شناختِ هستيشناسنانه تأویل ميکنيم ،در خواهيم یافت که اسطوره
چيزی نيست مگر بيانِ آرزوها ،دغدغهها ،اغراض ،هدفها ،کنشها و سوداهای آدمي که
در خصوص تولد ،زندگي و مرگ ابراز ميدارد؛ چنانکه در زبان االهيات ،اسطورهها
روایتگرِ گناه ،توبه ،ایمان ،اطاعت و استحالة دروني است .بهطور کلي ،تمام گزارههای
اسطورهای را ميتوان به همين شکل ،اسطورهزدایي و بنيانفکني کرد» (بولتمان:1397 ،
 .)19با نگاهي به اسطورهها در اقوام و ادیان مختلف ميتوان بهراحتي به این موضوع پي
برد که« :اسطورهها دارای بنمایههایي همگاني هستند که کهنالگوها یا صورتهای مثالي
محسوب ميشوند» (امامي.)176 :1399 ،
ت
عنصر مهمي که در داستانهای اسطورهای بيشتر جلب توجه ميکند ،شخصي ِ
اسطوره است« .شخصيتِ اسطورهای دارای برتری نوعي نسبت به افراد دیگر و همچنين
نسبت به پيرامو ن خود است .این برتری که ناشي از تبارِ خدایي این شخصيتِ
اسطورهایست؛ ویژگيهایي را در او باعث ميشود که او را در مقامي بسيار باالتر از انسان
عادی قرار مي دهد هرچند این نوع شخصيت از هيئتي شبيه انسان عادی برخوردار است
اما از آنجا که از تبار خدایان است با قدرتي فوق انساني به بيان کليات عام انساني
ميپردازد» (جهازی .)6۳ :13۳۳ ،در داستانهای اسطورهای یک شخصيت قهرمان است و
شخصيت ض ِد قهرمان در مقابل اوست« .قهرمان اسطوره یگانه است و سرشتي خدایي
دارد» (دالشوا .)1 :1322 ،قهرمان داستانها و حماسههای کهن همواره با یک ضد قهرمان
مواجه است .حضور ضد قهرمان در هر حماسه ضروری است تا کار قهرمان را پُررنگتر
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جلوه دهد .در داستانهای اساطيری شخصيت قهرمانها سرشار از :نيکي ،زیبایي ،خرد و
فرزانگي است و شخصيت ضد قهرمانان مملو از بدی ،سياهي و تباهي است .اینگونه
شخصيتها معمو ًال ایستا هستند و دچار تحول و دگرگوني نميشوند.
لوی استراوس معتقد است« :اسطوره ایستاست ،ما عناصر اسطورهای مشابهي را به
کَرات مشاهده ميکنيم که مدام با هم ترکيب ميشوند .البته این عناصر در نظامي بسته
قرار دارند که بهتراست ،بگویيم با تاریخ که نظامي باز دارد در تضاد است» (لوی
استراوس .)۳9 :13۳۱،اسطوره در حقيقت نوعي تعارض و ستيز دروني با دنيای بيروني است
و روشي برای بيان آرمانها و اندیشههای آدمي و رسيدن به نوعي نظم در جهان است .در
خلق اسطوره ميتوان از شخصيتهای انساني یا حيواني استفاده کرد؛ زیرا اسطورهشناسان
برای ایجاد این شخصيتها حدومرزی قائل نيستند« .یکي از عناصر مهم اسطورة مقدس،
فقدان حدومرزهای مشخص ميان صورتهای انساني و حيواني است .این مطلب به آن
معناست که در شمایلنگاری اسطورهای ميتوان خدایاني نيمه حيوان /نيمه انسان را
انتظار داشت که یادآور پيوند عميق ميان آفرینش انسان /حيوان است» (گرین.)96 :1392،
در داستان حماسي نيز قهرمانان داستان فوق طبيعي هستند و کارهای حيرتانگيز انجام
ميدهند (شميسا .)99 :13۳3،در اغلب حماسههای جهان ،شخصيت قهرمانان مقدس به
خدایان و پادشاهان نسبت داده شده است .بهار معتقد است شخصيت قهرمانان« :بهصورت
شاهان و پهلوانان در حماسه ظاهر ميشوند» (بهار .)39۳ :13۳9 ،با اینکه شخصيت قصهها
در باورهای اسطورهای نقش بسيار مهمي دارد اما در اینگونه داستانها ،ماجراها بر
اشخاص غالباند .بهطور کلي ميتوان گفت :قصههای اسطورهای که در باور مردم نقش
بسته است ،آنها سينهبهسينه از پيشينيان خود نقل ميکنند؛ قصههای عاميانه هستند.
ميرصادقي دربارة این قصهها ميگوید« :منظور از قصههای عاميانه قصههایي است که
مخاطب آنها در گذشته اغلب توده عامي بودهاند که غالباً سواد خواندن و نوشتن
نداشتهاند و به قصه نقاالن و قصهگویان گوش ميدادهاند و تحقق آرزوها و اميدهای خود
را درآنها ميدیده اند و شاید به همين دليل وجه تسميه عاميانه را به این قصهها دادهاند»
(ميرصادقي .)1۱1 :1392 ،با همه تعاریف ذکر شده هنوز هم بسياری از محققان این حوزه
معتقدند« :اسطوره یکي از تاریکترین و ناشناختهترین علومي است که بشر هنوز به طور
کامل موفق به شناخت آن نشده است؛ منشأ و خاستگاه اسطوره ناشناخته و پنهان است.
اسطوره حاصل تالشها ،کوششها ،آرمان ها و آرزوهای نوع بشر و در حقيقت اجداد و
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نياکان ماست که با گذشت ساليان بسيار به صورت خواب و رؤیا و به گونهای اسرارآميز
خود را به ما مينمایاند» (قشقایي.)1۳۳ :137۱ ،

 .6تحليل نمادینگي اسطورة «پری و باد» در شاهنامه و رمان پریباد
 .1-6اسطورة پری و کارکردهای مشابه آن در شاهنامه و پریباد
در غياثاللغات ذیل واژة پری آمده است« :پری بهمعني مطلق جن ،و در عرف حال
نوعي از جن که بينهایت خوبرو باشند( ».رامپوری :1373 ،ذیل واژه) همچنين در فرهنگ
دهخدا آمده است« :موجود افسانه ای و اساطيری نظير جن به صورت زني بسيار زیبا که
مانند فرشته بال دارد و پرواز ميکند و در زیبایي نقيض دیو است؛ مجازاً زن زیبا» (دهخد،
 :1393ذیل واژه) .پری در اوستا «پاریکا» و در فارسي ميانه «پاریک» است .این لغت را از
ریشة هند و اروپایي «پِر »1به معني زادن و به دنيا آوردن مشتق دانستهاند و زاینده و
بارور معني کردهاند (حسندوست .)2۳6/6 :1373 ،همچنين نام چند پری در اوستا آمده است
که از اهریمنان و زشتکارانند و برای فریفتن یالن و پهلوانان ميکوشند این زنان ساحره
در اساطير ایراني به فریب و اغوای پهلوانان ایراني ميپردازند که این شيفتگي و شوریدگي
در دیدار با پری ،در روزگار ما به«پریزدگي» تعبير ميشود (مزداپور .)1۱7 :1399 ،پری طي
دوران دچار تحول شده است پری در دوران کهن و پيش از دینآوری زرتشت به عنوان
ایزدبانوی عشق ،برکت و زایش مورد ستایش بوده و گاهي همچون زن  -روحاني وظایف
دیني ویژه ای بر عهده داشته اما در پي تغيير و تحوالت اجتماعي ،فرهنگي و دیني پس از
زرتشت از جایگاه واالی خود فروافتاده و به موجودی پليد و اهریمني و جادوگری که در
پي تباهي و نابودی آفرینش است مبدل شده است .این ویژگي در متون حماسي به شکل
اغواگری وی به منظور فریب پهلوانان حماسي نمود یافته است که همچون زن جادو و
اغواگر بر سر راه پهلوانان ظاهر شده و مانع رسيدن قهرمان به اهداف واالیش ميشود
(ستاری و خسروی .)11۳ :137۳ ،سرکاراتي در این باره معتقد است« :زن ایزد بزرگ در اصل
دارای سرشت یگانه و شخصيت یک پارچه بوده است و در نقش مينویي خود بازتاب و
تجسمي از حيات و زندگي زن زميني به شمار ميآمده است .بعدها در طول تاریخ تجزیه
و پاشيدگي شخصيت واحدِ االهة مادر شروع مي شود و به صورت االهگان متعدد و پریان
بيشمار پرستيده ميشود» (سرکاراتي .)6۳ :139۳ ،در باور ایرانيانِ کهن دو تصور دربارة پری
per.1
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وجود دارد :یکي تصور منفي که پری را پليد و اهریمني ميداند؛ دیگری تصوری که پری
را االهة عشق و باروری ميداند .پریان قرنهاست در ذهن و اندیشه و تاریخ اساطيری زنده
هستند .نام پری از اوستا تا قصههای عاميانة مادربزرگها ،تکرار شده است .پری موجودی
افسانه ای و بسيار زیبا و فریباست .پری ایزدبانوی باروری و زایش است؛ که تولد فرزندان،
برکت و فراواني ،جاری شدن آبها و رویش گياهان را به آنها نسبت ميدادند.
پریزادگان ،سرسبزی و حاصلخيزی را به زمين تشنه باز ميگرداندند .همان طور که در
داستانها آمده است :پریان در کنار دریاها و رودخانهها و چاههای پرآب زندگي ميکردند
و از همه اسرار خبرداشتند ،با انسانهای نيک دوستي داشتند و گاهي اسراری را برای آنها
بازگو ميکردند و با انسانهای پليد دشمن بودند .نقش اصلي پری در دوره اساطيری،
باروری و برکت است؛ به همين سبب بنا به نظر قدما ،پریان در کنار چشمهها و
چشمهسارها زندگي ميکردند که منبع و مظهر جوشش و غليان آب است« .نهتنها بلوغ
جسماني ،بلکه بلوغ روحاني فرد هم به پریان بستگي دارد .پری یکي از جلوههای خدایان
کهن و بَ غ بانوان بوده است .زني اثيری و پنهان در طراوت چشمهها یا وجودی مهآلود و
گریزان در جنگل و بيشه و چاه .اسطورة پری همواره به رؤیای عشق وابسته بوده است.
فریبندگي و آفرینش عشق در پری صفتي اصيل و ذاتي است .پریان در رؤیاها بيدار
ميشوند .در اوستا هم پری با کابوس و رؤیا پيوند دارد» (یاحقي.)672 :1327 ،
در قصه های عاميانه ،اغلب قهرمان داستان با دختر شاه پریان ارتباط پيدا ميکند و
باالخره با عبور از موانع دشوار و کشتن اژدها ،پری محبوب خود را به دست ميآورد .در
ادبيات فارسي و از جمله شاهنامة فردوسي که خود بر فرهنگ کهن ایراني استوار است؛
پری ،مظهر لطافت و کمال و زیبایي و مشبه به جمال تصور شده است و گاه سيمایي
همچون فرشتگان یافته است ( همان.)1۳1 :
.1-1-6زیبایي بيحد و وصف پری
پریان در داستانها بيشتر بهصورت دخترِ زیبارویي رخ مي نمایند .در آبان یشت،
زیبایي پریان اینگونه بيان شده است« :دختری زیبا و برومند است .راست باال و خوش
اندام و آزاده نژادهای که کمربند بر ميان بسته و کفشهای درخشان پوشيده و با بند زرین
آنها را بسته و زینتهای فراوان داده» (دوستخواه.)36۱-3۱7 :1399 ،
حماسة ملي ایران بر سرگذشت انسان و ستایش پهلوانان استوار شده که در اثر تحول،
همآهنگ شدن و جابهجایي اسطورههای کهن در شکل تازة خود ،جایگزین ایزدان شده
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است (سرکاراتي .)72 :13۳9 ،سياوش هم از جمله ایزداني است که در اثر جابهجایي ،از
جای گاه مينوی به جهان حماسه و دنيای فرودین ،نقل مکان کرده تا به ایفای
خویشکاری خود بپردازد .همچنين او از زیبایي آرماني و دلرُبایي خاصي برخوردار است
که در ميان تمام نقشآفرینان شاهنامه ممتاز و بيبدیل است بهطوری که همه تا سر حد
پرستش او را دوست دارند .این نکته ميتواند نشانة پریزادگي شخصيت سياوش باشد که
آن را از مادر خود به ارث برده است (کنعاني.)617 :137۳ ،
پریزادگي نماد کمال ،جمال و دلبری است .مادر سياوش پری و نمونة زیبایي و
فریبندگي است؛ سياوش نيز به سان پری ،زیباست:
دربارة به دنيا آمدن سياوش در شاهنامه آمده است:
جـدا گشت زو کودکي چون پــری

بــه چهــره بســان بـت آذری
(فردوسی)۲۰۱/۲ :۶۸۳۱ ،

در داستان سياوش ،سودابه سياوش را به شبستان ميخواند و او را چنين توصيف
ميکند:
نگویــي مـرا تــا نــژاد تـو چيست

کـه بـر چهـر تــو فـر چهـر پریست
(همان)6۱6/6 :

زنان شاهنامه معموالً پریرویان و پری چهرگان هستند:
زبان کرد گویـا و دل شـادکام
پـری روی سيندخت بـر پيش سام
(همان)6۳۱/1 :

در رمان پریباد نيز بيدخت و دخترش ماهي از تبار پریان و دارای زیبایيهایي در ظاهر
خود هستند :مردم به طرف چشمه رفتند .در زیر درخت سيب زني غریبه را دیدند که
شکل و قيافه و لباسهای رنگي گشاد و بلندش ،همه ،شباهتي به زنهای عشایر داشت.
دختر بچة بسيار زیبای کمسن وسالي با موهای خرمایي شالل و چشمان رنگي قشنگ،
لباسهایي مثل لباس مادرش ،رنگارنگ ،شبيه لباس زنهای عشایر به بر داشت» (علومي،
.)۳7 :137۱

هنگام جان دادن بيدخت ،نویسنده دربارة زیبایي او مينویسد« :لحظهای که داشت
روح از تنش ميپرید ،یکهو چشم باز کرد و شد همان قدر قشنگ که بود ،چنان لبخندی
زد که دلِ آدم از غصه به درد ميآمد از بس قشنگ بود آن لبخندش» (علومي.)79 :137۱،
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 .6-1-6ارتباط پری با آب و چشمه
یکي از خویشکاری های پری به عنوان ایزد بانو ،آوردن برکت و فراواني است و ارتباط
او با بارندگي و آب ها که از این راه سال نيکو و محصول خوب به بار ميآمده است
(سرکاراتي .)17-1۳ :139۱،این خویشکاری موجب شده است تا جایگاه پریان در افسانهها
و قصهها در کنار رودخانهها و سيالبها و چاههای آب باشد.
در شاهنامه فردوسي گاهي از پریان با لفظ زن جادو (پری در نقش منفي) نام برده
شده است .برای مثال وقتي اسفندیار در خوان چهارم به مرغزاری زیبا ميرسد در کنار
چشمهای منتظر ميماند تا زن جادو (پری) را به هالکت برساند.
ز بيشه لب چشمهای برگزید
فـــرود آمـــد از بـــارگي چـــون ســـزید
چو دانست کز مي دلش گشت شاد
یکــي جـــام زریــن بـــه کــف برنهـــاد
چو بشنيد شد چون گل اندر بهار
زن جــــــــــادو آواز اســــــــــفندیار
اسفندیار
نزدیک
به
بيامد
نشســــت از بــــر ســــبزه و جویبــــار
(فردوسي)632/9 :13۳2،

در رمان پریباد هم پریان در کنار آب (چشمه ،رودخانه) زندگي ميکنند .بيدخت
زنيست از دیار پریان ،چون پریان دیگر در کنار چشمه پرآب با دخترش زندگي ميکرد و
درست زماني آمد که شهر در معرض نابودی و خشکسالي بود (علومي.)71 :137۱،
ميرسامان از شخصيتهای رمان ،بعد از دیدن پریان ميگوید« :انگار به اختيار خودم
نبود انگار یکي مرا مي برد ،انگار در خواب بودم و در خواب رفتم به دشت یزدان و چشمة
شادپری .شبي مهتابي بود که دیدم کنار چشمه زیر درختهای سيب و انار آنجا در
ب چشمه و از جلدشان بيرون آمدند و شدند چند تا پری ،لب
مهتاب چند تا کفتر آمدند ل ِ
چشمه نشستند به حرف زدن .صداشان مثل موسيقي بود .آب بازی ميکردند و
ميخندیدند .من خيال ميکردم دارم خواب ميبينم .انگار خواب نبود یکيشان نگاه کرد
به من که توی تاریکي ایستاده بودم گفت :ميرسامان ،نيای بزرگ تو بالش هم همين جا
ماها را دید و عاشق شد .گفت ميرسامان تو آخرین نفری هستي که ما را ميبيني»
(علومي .)326 :137۱،گویا تا قبل از آمدن کارخانه و سينما و کافه حال پریان هم خوب بوده
است .همان طور که به ميرسامان گفتند به نيای تو سه خوشه انگور ميدادیم و حبهای
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ميکند؛ ميآمدیم و برایش قصه ميگفتيم .دلش ،باغِ باز ميشد .انگور ميخوردیم با هم
قصه ميگفتيم آن وقتها خانهای داشتيم (همان.)323 :
 .3-1-6پری در نقش منفي
زرتشتيان که دین خود را بر سه پایة گفتارنيک ،پندار نيک و کردار نيک بنا نهاده
بودند ،پریان را جزء گروه انگره مينو و اهریمن به حساب آوردند و هر صفت مذموم و
ناشایستي را که برای دیوان و اهریمنيان برميشمردند ،به پریان نيز نسبت دادند و حتي
پا را از این فراتر نهاده ،کمکم چهره این موجودات زیبای اهریمني را به زناني زشترو و
اغواگر به نام زنان جادو تغييردادند .این«جادو زنان» از نظر زرتشتيان پاکدین ،دارنده
صفاتي اهریمني بودند؛ صفاتي که یک مزدیسنان واقعي ازآن پرهيز ميکرد (شریفيان و
همکار.)19 :1376 ،

بيــژن مــاجرای ربــودن شــدنش توســط پریــان را بــرای افراســياب ایــنگونــه تعریــف
ميکند:
کــه تــا ســایه دارد مــرا ز آفتــاب
به زیر یکي سرو رفتم به خواب
مـــرا انـــدر آورد خفتـــه بـــه بـــر
پری در بيامد بگسترد پر
که آمد همـي لشـکر و دخـت شـاه
از اسبم جدا کرد و شد تا به راه
چه مایه عمـاری بـه مـن برگذشـت
سواران پراکنده بر گرد دشت
نهــاده بــه بــالين بــرش افســری
بدو اندرون خفته بت پيکری
ميــان ســواران در آمــد چــو بــاد
پری یکبهیک ز اهرمن کرد یاد
بر آن خوب چهـره فسـوني بخوانـد
مرا ناگهان در عماری نشاند
بجنبيــد و مــن چشــم کــرده پــرآب
که تا اندر ایران نيامد ز خواب
منيــژه بــدین کــار آلــوده نيســت
گناهي مرا اندرین بوده نيست
کــه بــر مــن همــي جــادویي آزمــود
پری بــيگمان بخت بـرگشته بـود
(فردوسي)369/3 :13۳2،

در رمان پریباد ،ماهي دختر بيدخت ،پریزادهایست که بعد از مرگ مادر زنده
ميماند و تا ميانسالي در شهر پریباد زندگي ميکند ،ازدواج ميکند و صاحب فرزنداني
ميشود .طوس فرزند جوانمردِ اوست .اما بعد از مرگ فرزندانش به دست عوامل خان،
یک شب آنقدر گریه ميکند که ميگویند پریباد نابود ميشود« .اما شاید صدای شيون و
گریههای بيبي ماهي آن قدر بلند و شدید بود و شاید آن قدر اشک ریخت که صدای
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گریههای بي امانش ،مه را صدا زد و شاید هم از آن همه اشک که ریخت مِه جمع شد.
همه جای شهر را گرفت و تاریک شد» (علومي .)9۱9 :137۱،ميگویند بعد از گریههای
بيبي ماهي بود که شهر پریباد ناپدید شد .در اینجا نيز پریزاده از نقش مثبت خود
خارج شد و به نقش منفي گرایش پيدا کرد.
 .۳-1-6قدرت پيشگویي
یکي از کارکردهای پریزادگي پيشگویيست؛ شاید بتوان گفت سياوش نيز چون از
مادری پریزاد متولد شده است با آگاهي رازها از بودنيها خبر ميدهد (کنعاني:137۳ ،
)661

مــن آگاهــي از فــرّ یـزدان دهـم

هـــم از راز چـــرخ بلنـــد آگهـــم

در ادامة داستان ،سياوش حوادث پس از مرگ خود را نيز پيشگویي ميکند:
شـــوم زار مـــن کشـــته بـــر بيگنـــاه
ز گفتــــارِ بــــدخواه و ز بخــــت بــــد
ز کشـــــته شـــــود زنـــــدگاني دژم

کسي دیگر آرایـد ایـن تـاج و گـاه
چنــين بيگنــه بــر ســرم بــد رســد
برآشــوبد ایــران و تــوران بــه هــم
(فردوسي)31۱/6 :13۳2،

در رمان پریباد نيز بيدخت که زني بود از تبار پریان ،اتفاقات شوم این شهر و حتي
نابودی آن را پيش گویي کرد .او کتابي داشت که وقایع این شهر در آن نوشته شده بود که
بعد از مرگش این کتاب به دست پيرویس رسيد.
بعد از کشته شدن طوس و سامخان شهر پریباد در معرض نابودی قرار گرفت .بزرگان
شهر بعد از جلسات و صحبت های فراوان وقتي راه به جایي نبردند نزد پيرویس ،پيرمردی
رفتند که او را دیوانه خطاب ميکردند و در خارج از شهر در کالت زندگي ميکرد تا شاید
راه نجاتي بيابند .وقتي برای او از وقایعي که اتفاق افتاده بود تعریف کردند گفت« :ای داد!
پس دارد درست درميآید» (علومي .)۳۳ :137۱،وقتي باران خون ميبارید «پيرویس ،عميق
آه کشيد و انگار با خود گفت :باراارااانِ خون ،بله .باران خون! خوب یادم است که بيدخت
همين را گفت» (همان .)1۱9 :این سخنان پيرویس بر پيشگویي بيدخت داللت ميکند.

نقدِ اسطورهای نمادِ «پری و باد» در شاهنامة فردوسي و رمان پریباد .......

1۱9



 .9-1-6نماد باروری و زایش
یکي از صفات پریان باروری و زایش آنهاست اگرچه آگاهيهای اندک و پراکندهای
دربارة پری در کتب و نسخ قدیمي وجود دارد .همين اندک اطالعات به باروری و زایش
پریان اشاره ميکند که با ایزدان و پهلوانان رابطه برقرار ميکنند برای زایش و باروری.
در داستان رستم و تهمينه
تهمينه دختر شاه سمنگان و از ایزدبانوان است و نقشِ پریرویي را دارد که با فریفتن
رستم ،نطفه قهرمان را با همآغوشي از او ميگيرد و بيدرنگ از او جدا ميشود .اینگونه
عملکرد پریان در افسانهها و اسطورههای زیادی روایت شده است:
زهــر دانشـــي نــزد او بهـــره دیـــد
چو رستم بـر آن سـان پـری چهـره دیـد
ندیـــد ایـــم فرجـــام جـــز فرّهـــي
و دیگـــر کـــه از رخـــش داد آگهـــي
بيایـــــد بخواهـــــد ورا از پـــــدر
بفرمـــــود تـــــا موبـــــدی پرهنـــــر
نبينــد جــزین مــرغ و مــاهي مــرا
تــــرایم کنــــون گربخــــواهي مــــرا
خــــرد را زبهــــر هــــوا کشــــتهام
یکـــي آنـــک برتـــو چنـــين گشـــتهام
نشـــاند یکـــي پـــورم انـــدر کنـــار
و دیگـــر کـــه از تـــو مگـــر کردگـــار
ســـمنگان همـــه زیـــر پـــای آورم
ســه دیگــر کــه اســبت بــه جــای آورم
(فردوسي)163/6 :13۳2،

ال زنانه است و نماد آناهيتا ایزدبانوی آب و نگهبان آبها
رمان پریباد نيز داستاني کام ً
و چشمه و رودخانهها فراواني و خرد است« .زن به صورت ابتدایي ،کسيست که احتياج به
داشتن رابطه با سرچشمة زندگي دارد ،با ارتباط جدانشدني از تمام چيزهایي که باعث
رشد او ميشوند و اتصال دائمي با آنها مانند چهار فصل که پشت هر زمستاني بهاری
است» (کالرمونت .)۳6 :13۳۳ ،زنان تأثيرگذار در داستان پریباد هم همين گونهاند .آنها با
سرچشمه حيات و زایش و باروری رابطهای تنگاتنگ دارند .بيدخت که زنيست از تبار
پریان زماني وارد داستان ميشود که شهر در معرض نابودی کامل است .با آمدنش به شهر
برکت ميدهد و همه جا آباد ميشود .اما با مرگش دوباره بدبختي شهر را فرا ميگيرد« .تا
بيدخت بود ،نميدانم ،شاید از بس که دل پاک و مهربان و بيآزار بود ،پریباد هم کمکم
رنگوآبي گرفت .همه باغها ميوههاشان سالم و آبدار و شيرین ميشد .ماده گاوها و
ميشها جفتجفت ميزایيدند .هردانه گندم صددانه و بيشتر ثمر ميداد .هوا خوب شده
بود ،نه گرم بود و نه سرد ،سه روز بعد از مرگ بيدخت ناغافل خاکستر بر سر پریباد بارید.
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یکبهیک نهرها خشک شد تا سه سال کمابيش خشکسالي بود .گاهي خشکسالي و
قحطسالي چنان ميشد که عاشقها عاشقي از یادشان ميرفت» (علومي.)76/7۳ :137۱،
 .6-6اسطورة باد و کارکردهای مشابه آن در شاهنامه و پریباد
ابوریحان بيروني دربارة اسطورة باد در آثارالباقية خود بيان کرده است :اعتقاد ایرانيان
به باد برای عنصری ذیروح که از قدرت و نفوذ فوقالعادهای برخوردار است در بسياری از
باورها و افسانهها و داستانهای کهن ریشه دوانده است تا جایي که برای مثال در داستان
آرش کمانگير نقش مؤثر این عنصر را در گسترش مرز ایران ميبينيم و آن ،هنگاميست
که در زمان منوچهر شاه ،افراسياب بر ایران غلبه ميکند و منوچهر به افراسياب پيشنهاد
صلح ميدهد و قرار بر این ميگذارند تا با پرتاب تيری مرز ميان ایران و توران مشخص
گردد .آرش ،پهلوان کمانگير ایراني برای پرتاب این تير انتخاب ميشود و با نيرویي که
خدا به او ميدهد تير را پرتاپ ميکند خداوند به باد امر ميکند که تير او را از کوه رویان
بردارد و به اقصای خراسان ببرد (بيروني.)339-33۳ :1323 ،
در رام یشت در کردة یکم آمده است« :ما این اندروای را ميستایيم .ما این اندروای را
به یاری مي خوانيم برای این خانه ،برای خانه خدایِ این خانه و برای رادمردی که زَور نياز
کند .ستور و گفتار ،تا دشمن را یکباره شکست دهيم» (اوستا.)۳۳2 :13۳9 ،
ت ناميده ميشود از
هم چنين در اوستا آمده است :ایزدی که در پهلوی و در اوستا وا َ
ایزدان قدرتمند زرتشتي است .این ایزد با نامهای دیگری چون وای ،وایو در ميان ایزدان
از جای گاه و موقعيت خاصي برخوردار است .برخي او را از خدایان هندوایراني به شمار
ميآورند .چرا که هر دو مظهر جنگآوری و ایزد جنگ هستند .مطابق آنچه در
اسطورههای ایران آمده است و نيز آنچه از اوستا برداشت ميشود وای خوب ،ایزدی
برکتبخش و آورندة باران است .او همکار و همرا ِه تيشتر یا تشتر ایزد باران است .تيشتر
آب را به او مي سپارد تا آن را به یاری ابرها به کشورها برساند .باد در نقش اهریمني نيز
ظاهر ميشود و به شکل دیوی با سرشتهای نيک به مقابله برميخيزد .همچنين طوفان
بزرگ طوفانيست با توجه به اسطورهها از سوی خدا یا خدایان برای نابودی تمدنها
ال متضاد دارد
فرستاده ميشود .بر اساس آنچه گفته شد در اسطورهها ،باد دو چهرة کام ً
یکي در نقش ایزدی و عنصری اهورایي با صفاتي نيک و پسندیده که حامي و یاریرسان
نيروهای اهورایيست و دیگری در نقش اهریمني و به شکلِ دیوی که با صفات منفي با
سرشتها و آفرینشهای نيک به مقابله برميخيزد و بيشترین نمود او را در این نقش در
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شاهنامه و در داستان اکوان دیو که به صورت باد ظاهر ميشود ميتوان مشاهده کرد.
کزازی معتقد است« :چنان مي نماید که وای در پارسي چنان واژة نفرین بر جای مانده
باشد .آنگاه که نمونه را گفته ميشود« :وای برتو» ميتواند بود که کاربردی باشد بازمانده
از باورشناسي زرتشتي که در آن بدینگونه ایزد وای یا باد را به ستيزه و ناسازی با
بداندیش و بدخواه فرا ميخواندهاند» (کزازی .)662/1 :137۱ ،در بخشهایي از بندهش در
خصوص ایزد باد آمده است« :وایِ نيکو جامة زرین ،سيمين ،گوهرنشان و الغونة بس رنگ
پوشيد (که) جامة ارتشتاریست .زیرا فراز رونده (بودن) از پس دشمنان و پتياره را از ميان
بردن و آفرینش را پاسباني کردن (خویشکاری اوست) .همچنين گوید که وای را آن
خویش کاری است (که) در (خود) هر دو آفرینش رقيب را تحمل کند ،چه آن را که سپند
مينو آفرید و نيز آن را که اهریمن ،برای آنکه چون نبرد سر بگيرد ،آفریدگان هرمزد را
هميبيفزاید و آن اهریمن را از ميان ببرد» (دادگي .)۳۳-۳9 :1327 ،همچنين در مينوی
خرد بخش ،6بند ،119یکي از وظایف وای نيک ،همراهي روان آدمي به سوی پل چينود
ذکر گردیده است بدین گونه که در چهارمين روز پس از مرگ هرکسي ،روان به همراهي
سروش مقدس و وای نيک و بهرام نيرومند به سوی پل چينود که هر مؤمن و هر کافری
بدان ميآید و بسيار دشمن در آنجا ایستادهاند ميرود (مينوی خرد.)16 :139۳،
 .1-6-6خشم ایزد باد
درشاهنامه چند مورد ميتوان اسطورههای باد و باران را در پيشبرد داستان مشاهده
کرد از جمله داستان سياوش در زماني که به دست گروی ،کشته ميشود بادی همراه با
گردی سياه برميخيزد که روی خورشيد و ماه را ميپوشاند در اینجا ميتوان خشم ایزد
باد را از کشته شدن سياوش پاک به دست دشمن ناپاک مشاهده کرد:
جدا کرد زان سرو سيمين سرش
یکـــي تشـــت بنهـــاد زریـــن بـــرش
گروی زره برد و کردش نگون
به جـایي کـه فرمـوده بـد تشـت خـون
برآمد بپوشيد خورشيد و ماه
یکـــي بـــاد بـــا تيـــره گـــردی ســـياه
گرفتند نفرین همي بر گروی
همـــــي یـــــکدگر را ندیدنـــــد روی
(فردوسي)399/6 :13۳2،

در رمان پریباد نيز شاهد خشم ایزد باد بعد از کشته شدن طوس و اتفاقات ناگواری که
ت کوهها به تازیانه بسته ،ميتاراند و ابرها را باالی
رخ داد ،هستيم« :باد ابرها را از باالدس ِ
شهر جمع مي کند .ابرهایي طوالني ،تيره و تاریک بودند نرمه بادی که اینک به وزیدن
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درآمده بود ،گرد و خاک و برگهای پوک و پوسيدة باغ را از مریضخانه برميداشت ،آنها
را همراه با تکه پارههای پارچههای کهنه و خاکآلود و خونآلود ،بر کف حياط ميکشاند.
بيماران بدحال و بستری ،همهشان هم رعيتهای تهيدست ،دیده ميشدند که در پشت
پنجره جمع شده بودند و از آن نرمه بادِ پرغبار ،مقدم و نشانِ طوفان بيامانِ شن و خاک
را ،هراسيده نگاه ميکردند» (علومي.)97 :137۱،
بعد از سه روز که باد زوزه ميکشيد این بار غبار و خاک بر سر و روی پریباد
مي پاشيد .زمين و آسمان شهر ،سرتاسر از غباری غليظ و سياه پوشيده شد .باد از طرف
کوه بلند ميوزید ،غرّان ،زوزه ميکشيد خاک و غبار گورستان کهنه را برميداشت الیهالیه
درهم ميپيچاند ،لوله ميکرد .گردباد هجوم ميبرد به کوچههای پهن و باریک پریباد
(علومي.)97 :137۱،

 .6-6-6باد در نقش اهریمن
در شاهنامه؛ هنگامي که زال به سام نامه مينویسد تا وی را از عشقي که در سر دارد
آگاه کند او را ميستاید و گویي او را ایزد باد و باران ميداند که هم نماد رحمت و برکت
است «فزایندة باد آوردگاه» و هم گاهي نماد شومي و اهریمني «فشانندة خون ز ابر
سياه».
خداوند کوپال و شمشير و خود
ازو بــــاد بــــر ســــام نيــــرم درود
نبرد
اندر
کرکس
چراننده
چماننــــدة دیــــزه هنگــــام گــــرد
فشانندة خون ز ابر سياه
فز اینـــــــدة بـــــــاد آوردگـــــــاه
(فردوسي)6۱9/1 :13۳2،

در رمان پریباد نيز ،باراني که به آن اشاره شده است همراه باد است ،بادی که شوم و
اهریمن است ،پس باران از نقش برکت و زایش خارج شده و آن هم شوم گشته است.
گویي علومي در رمان پریباد به این مصراع از شاهنامه توجهي خاص داشته است
«فشاننده خون ز ابر سياه» تا جایي که باران خون بر سر مردم ميبارد .بعد از کشته شدن
طوس و سامخان ،باران خون ميبارد« .به آسمان خاکستری ابری نگاه ميکرد و به
ن خون» (علومي:137۱،
تندبادی که هنوز داشت ميوزید و انگار زوزه ميکشيد ،گفت :بارا ِ
 .)9۱بعد از باران خون پيرویس گفت که بيدخت باران خون را پيشبيني کرده بود «اما
هيمکدام باورتان نشد که نشد ،ای داد مرا دیوانه حساب کردید» (همان .)1۱۱ :به قدری
باران خون بارید که «پشت بام ،خيس ،قرمز و سياه و لغزنده بود .کلولولي لباسش خيس
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از خون ،سر و صورتش خيس از خون ،بر پشت بام نشسته بود و پسپس ميخزید» (همان:

 .)11۱بوی شور و چرب خون بر پشت بام ميوزید .بام خيس لغزنده ،خطرناک شده بود.
چهره کلو غرق خون بود (همان.)111 :
قبل از آمدن بيدخت نيز «سه شبانه روز باد آمد .همراه خود گرد و خاکي زبر و زمخت
از طرف بيابان و گورستان کهنه برميداشت ميآورد .در تمام شهر نانها طعم خاک گرفته
بود .غبار خاک تا ته خانهها آمد .شهر داشت یواشیواش خفه ميشد در تمام شهر نانها
طعم خاک و خاکستر گرفتند .خيلي ها از ترس مردند .بودند کساني که از نوميدی مردند،
کساني از اندوه مردند» (همان.)۳2/۳9 :
 .3-6-6ارتباط باد و خشکسالي
در شاهنامه بعد از مرگ سياوش و خشم ایزد باد روایت خشکسالي و قحطي بيان
ميشود:
ز بـاران هـوا خشـک شـد هفـت ســال
شد از رنـ و سـختي جهـان پـر نيـاز

دگرگونــه شــد بخــت و برگشــت ح ـال
برآمــــــد بــــــرین روزگــــــار دراز
(فردوسي)۳16/6 :13۳2،

در رمان پریباد نيز سه روز بعد از مرگ بيدخت ،ناغافل خاکستر بر سر شهر پریباد
بارید .یکبه یک نهرها خشک شد تا سه سال کمابيش خشکسالي بود« .گاهي
خشکسالي و قحطسالي چنان ميشد که عاشقها عاشقي از یادشان ميرفت»
(علومي.)76/7۳ :137۱،

همچنين بعد از مرگ طوس و بيدخت دور تازهای از قحطي شدید و مرگومير شروع
ميشود .روزی از روزهای قحطي که ميرفرجاد با کالسکهاش از کنار خانة مش کيامرث
ميگذشت دید که «گربة مرده ای را به درخت آویزان کرده بود سفت و سخت شده بود
مثل سنگ و ناهيد داشت با کارد بيدستة کُند ،یک پای گربه را از بيخ ران قطع ميکرد.
هنوهن ميکرد ،زور ميزد پای سفت و سخت شدة گربه به آساني جدا نميشد و ناهيد
هم جان و رمق نداشت .کيامرث نشست ه در پرتو مهتاب ،تکيه کرده بود به دیوار ،پيشاني
بر کاسة زانو گذاشته بود و زار ميزد ،زار» (علومي .)۳39 :137۱،عمو ستار «شنيده بود که
کار قحطي چنان باال گرفته که بعضي از تهيدستان حاال حتي سگ و گربة مرده
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ميخورند ،شنيده بود اما ندیده بود و حاال بيآنکه بداند اشک از چشمانش ميجوشيد»
(همان .)۳32 :بحث بود که ميان تهيدستان آبرومند کمکم فحشا رواج پيدا ميکند (همان).
در شاهنامه آمده است؛ بعد از خشک سالي و قحطي که مردم به ستوه آمدند گودرز در
خواب سروش را ميبيند درحاليکه بر ابری پر از باد و نَم نشسته است:
چنان دید گـودرز یـک شـب بـه خـواب
بــر آن ابــر بــاران خجســته ســروش
چــو خــوابي کــه یــابي ز تنگــي رهــا
بـــه تـــوران یکـــي نامـــداری نوســـت
زپشــــت ســــياوش یکــــي شــــهریار
از ایـــن تخمـــه از گـــوهر کيقبـــاد

کــه ابـــری برآمــد ز ایـــران پـــرآب
به گـودرز گفتـي کـه بگشـای گـوش
و زیـــن نـــامور تـــرک نـــرّ اژدهـــا
کجــا نــام آن شــاه کيخســرو اســت
هنرمنـــــد و از گـــــوهر نامـــــدار
ز مــــادر ســــوی تــــور دارد نــــژاد
(فردوسي)۳13/6 :13۳2،

گودرز این خواب را به فال نيک ميگيرد و صبح هنگام خوابش را برای گيو این چنين
بازگو ميکند:
مـــرا روی بنمـــود در خـــواب دوش
بــه فرمــان یــزدان ،خجســته ســروش
بشســـتي جهـــان را سراســـر ز غـــم
نشســته بــر ابــری پــر از بــاد و نــم
جهاني پـر از کـين و بـينم چراسـت
مرا دید و گفت ایـن همـه غـم چراسـت
نـــدارد همـــي راه شـــاهان نگـــاه
ازیـــرا کـــه بيفـــرّ و برزســـت شـــاه
ســوی دشــمنان افکنــد رن ـ و کــين
چــو کيخســرو آیــد ز تــوران زمــين
(فردوسي)۳1۳/1 :13۳2 ،

این خواب مژدة آمدنِ فردیست از نژاد سياوش که بر تورانيان غلبه ميکند و پایان
خشکسالي که نتيجة چيرگي افراسياب است؛ از ملک ایران زمين رخت برميبندد و
حيات دوباره به طبيعت باز ميگردد.
زماني که شهر پریباد نيز در زیر خاک مدفون شده است .یک شب همهشان خسته از
کار طاقتفرسای کمک به مردم در زیر خاک مانده بر شيب شنپشتهها افتادند و
خوابيدند «به خواب رفتند و صبح فردا با دلنشينترین نوایي که حتي کهنسالترین
پيرمرد شهر هم هرگز نظير آن را نشنيده بود از خواب بيدار شدند و دیدند که باز جهان
پيرامونشان تغيير کرده است .جماعت نترسيدند حتي حيرت هم نکردند گي ومنگ
بهتزده شده بودند .ميدید که از طرف کوهِ رودک و ارگِ کهنه ،نوای ني رنگي بود .رنگ
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زرد روشن ،رنگ روشنِ آبي ،رنگ تند قرمز ،سفيد رنگينکماني بود که از سوی کوه
برميخاست و در نسيم ميلغزید و ميلرزید و پيش ميآمد .چنان دلنشين بود که همه از
جوان و پير و زن و مرد ،بچه و بزرگ زار ميگریستند .آن دلهایي که از فرط اندوه و
ترس و یأس از حس عاطفه افتاده بودند ،باز در آن نوای رنگينکمانِ ني ،پر از عاطفه
شده ،همه زار ميگریستند تازه به یاد ميآوردند که چهقدر تنهایند! در برابر دیدگانشان
آن نوای رنگين ،شنپشتهها را ميروفت و ميرفت .شنها ،خاکها ،انگار آب ميشدند
بخار ميشدند در هرمي لرزان محو ميشدند و از برابر نوای رنگي و دلنشين ني ،پس
مينشستند و رنگينکمان ،شاد ،بلوروار ،به جای شن و خاک بر کف کوچهها ،کویها و
گذرگاههای پریباد مينشست .درختها را رنگي کرد .آبهای نهرها و حوضها را رنگي
کرد» (علومي  .)۳7 :137۱،جماعت به دنبال صدای دلنشين ميدویدند به طرف چشمه در
کنار ارگ قدیمي رفتند .و ناگاه با زني روبهرو شدند که با آمدنش همه چيز تغيير کرد .در
زیر درختِ سيب ،زني غریبه را به همراه دختربچة کمسنوسالش دیدند که لباسهای
رنگي به تن داشت .نامش بيدخت بود ميگفتند از تبار پریان است.
نتيجهگيری
پریباد  ،اثر نمادین محمدعلي علومي ،روایت شهری است که در آن ،ستم و پليدی
جای خوبي و مهرباني را گرفته است اما انسانهای نيک در آن به مقابله با ستم و پليدی
برخاستهاند و در این راه کشته شدهاند .این رمان سرشار از بنمایههای اسطورهایست که
مؤلف آن ،ناخودآگاه یا خودآگاه به آن توجه کرده است؛ اسطورههایي همچون پری هم در
وجه منفي و هم در نقش باروری و زایش و ارتباط آن با آب و بارش و اسطورة باد ،هم در
نقش ایزدی و هم در نقش اهریمني آن .بررسيهای حاصل از تحقيق نشان داد که توجه
نویسنده به این اسطورهها و شخصيتهای اسطورهای همچون :سياوش ،طوس ،کيخسرو،
افراسياب و فریدون و اشاراتي که جایجای در رمان خود به شاهنامهخوانيها و نقالي در
قهوه خانهها دارد ،حکایت از خوانش او از شاهنامه دارد .بازگشایي نمادهای شاخص
اسطورهای این رمان همچون :پری و باد و تطبيق آنها با شاهنامه ،فرض محقق را مبني
بر نزدیکي و ارتباط این نمادها با نمادهای مشابه در شاهنامه تقویت بخشيد.
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محجوب ،محمدجعفر « .)1323( .بویه پرواز :سوابق پرواز آدميان در اعتقادهای دیني و
مذهبي و داستانهای عوام و آداب و رسوم ایرانيان ،یهودیان و مسلمانان .»1مجله
ایراننامه ،ش ،۳صص.99۳-9۳3
مزداپور ،کتایون« .)1399( .روایتهای داستاني از اسطورههای کهن» ،مجلة فرهنگ،
شماره 69و ،62صص .162-1۱3
مقدادی ،بهرام .) 139۳( .فرهنگ اصطالحات نقدادبي از افالطون تا عصرحاضر ،تهران:
فکرروز.
ميرصادقي ،جمال .) 1392( .ادبيات داستاني ،تهران :نشرسخن.
ميرصادقي ،جمال .)1399( .واژهنامه هنرداستاننویسي ،تهران :نشر مهناز.
مينوی خرد .)139۳( .ترجمة احمد تفضلي ،تهران :بنياد فرهنگ ایران.
مالينوسکي ،برونيسالو .)1397( .اسطوره ،ترجمه محمد ضميران ،تهران :انتشارات
هرمس.
واثقعباسي ،عبدااهلل و مشهدی ،محمدامير و رضایي ،رؤیا« )137۳( .تحليل ساختار
اسطوره باد در شاهنامه» ،مجله شعرپژوهي(بوستان ادب) ،شماره ،3سال،9
صص.19۱-193
یاحقي ،محمدجعفر .)1327( .فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي،
تهران :سروش موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

