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چکیده
در داستانهای غنایی شاهنامه بر ویژگیهای مثبت و منفی عشق پریان به پهلوانان تأکید شده
است و معموالً در جامعه شکارگر و در مرز دشمن در کنار بیشهزارها نمودار میشوند که سعی در
اغوای پهلوانان دارند .هدف آنان ربودن تخمه پهلوان همراه با عشقورزی ،زیبایی و بعضاً خواب و
جادو است .در داستان بیژن و منیژه ،رستم و سهراب ،سیاوش و زال و رودابه ،به ترتیب منیژه،
تهمینه ،مادر سیاوش و کنیزکان رودابه با خویشکاری پری با بیژن ،رستم ،گیو ،کیکاووس و زال
رابطه برقرار میکنند .هدف این پژوهش تحلیل الگوی خویشکاری و ساختار سیاسی ـ اجتماعی
پریان در داستانهای غنایی شاهنامه و چرایی عشقورزی آنان به پهلوانان است .روش این پژوهش،
تحلیلی ـ توصیفی است .پس از یاریگرفتن از منابع گوناگون و تحلیل ابیات شاهنامه میتوان چنین
گفت که برخی از الگوهای ساختاری پریان در داستانهای غنایی شاهنامه بدین گونه است .1 :جامعه
شکارگر و به شکار رفتن پهلوان .2 ،پیوند پری با بیشهزار و آب در مرز دشمن .3 ،پیکرینه شدن
پری و رویارویی با آن .4 ،زیبایی ،جادوئی و فریبندگی خیرهکننده پری و ...مهمترین کارکرد ساختار
سیاسی ـ اجتماعی آنان ،الگوی باروری و زایش و اغوای قهرمانان و شاهان برای ربودن تخمه و
نابودی قبیلة دشمن است.
کلیدواژهها :داستانهای غنایی شاهنامه ،عشقورزی پریان ،پری ،پهلوان ،ساختارگرایی.
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 -1مقدمه
حضور پریان و عشقورزی آنان به پهلوانان در شاهنامه نمودی بارز دارد که در داستان بیژن و
منیژه ،زال و رودابه ،رستم و سهراب و سیاوش بر این مسئله تاکید شده است .بهشمار آوردن داستان
رستم و سهراب و سیاوش در حوزة داستانهای غنایی شاهنامه ،حضور تهمینه و مادر سیاوش در
نقش پری و عشقورزی آنان بر رستم و کیکاووس که در الیههای زیرین ابیات مستتر است .پریان
در جامعه پیشازرتشتی پرستش میشدند؛ اما با پذیرش دین زرتشت و تکیهبر آموزههای اوستا،
سبب مردود اعالم شدن آنان می شود و از مسند خدایی به زیر کشانده شده و موجوداتی اهریمنی
بهشمار آمدهاند .در متون دوران اسالمی و توجه بر جنبههای مثبت پریان ،پرستش پریان به عشق-
ورزی آنان به پهلوانان در متون ادبی و حماسی تغییر میکند؛ اگرچه عشقورزی با آنان در شاهنامه
سبب گرفتارشدن پهلوان میشود .به همین دلیل در شاهنامه ،نگاهی دوسویه به پری وجود دارد :از
سویی مثبت و با نقشهایی همچون عشقورزی ،زیبایی ،باروری ،پیوند با آب و ناحیههای سرسبز
و «جامة پر که نشان از سابقة نقش بغانه آنان در بین اقوام آریا دارد» (مختاریان )62 :1392،و از
سوی دیگر ،منفی که «سعی در گمراه کردن پهلوانان دارد که سرانجام این پیوند ،آوارگی ،مرگ و
گزند است» (سرکاراتی.)7 :1393،
 -1-1بیان مساله و سؤاالت تحقیق
واژة پری بازمانده پئیریکا ( )pairikâاوستایی است که درگذشته و در بخشی از سرزمینهای ایران
شرقی بهعنوان ایزدبانوان باروری پرستش میشدند (رضی .)537 :1381،در شاهنامه و در داستان
بیژن و منیژه ،رستم و سهراب ،سیاوش و زال و رودابه به ترتیب منیژه ،تهمینه ،مادر سیاوش و
همچنین کنیزکان رودابه با خویشکاری پری و عشقورزی به پهلوانان و نیز شاهان ظاهر میشوند.
برخی از پژوهشگران ،برخورد رستم و اسفندیار با زن جادوگر در خان چهارم و «چگونگی ارتباط
رودابه با زال را نیز برخاسته از جامعه پری میدانند» (رستگارینژاد و باقری.)78 :1394،
مهمترین سؤاالت این پژوهش ،یکی چرایی حضور پری در داستانهای غنایی شاهنامه و آنکه چه
ویژگیهایی دارد؟ و چرا در دین زرتشتی مذموم و در کنار دیوان و جادوگران شمردهشدهاند؟ و
دیگر آنکه داستانهای پریان در شاهنامه (بهجز الگوی ساختارگرایانه پراپ) ،از چه الگویی پیروی
میکنند؟ همچنین رودابه و چگونگی ارتباط او با زال را میتوان مربوط به ساختار پریان دانست؟
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 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
ترسیم چرایی و چگونگی حضور پریان و عشقورزی آنان به پهلوانان در داستانهای غنایی
شاهنامه و پیشینة آنان در اساطیر ،آشنایی با تحلیل خویشکاری و ساختار سیاسی ـ اجتماعی آنان
در شاهنامه از اهداف اصلی این پژوهش است .این پژوهش به شکل بنیادی ،بر پایة مطالعات
کتابخانهای و به روش تحلیلی ـ توصیفی با شواهد درونمتنی از شاهنامه فردوسی انجامشده است.
 -1-3پیشینه تحقیق
با بررسیها و جستجوهای کتابخانهای در مجالت و سایتهای معتبر

علمی sid.ir,

 Noormags.com, magiran.com and irandoc.irتاکنون در مورد پریان در شاهنامه پژوهشهایی
انجامگرفته است از جمله« .1 :پری (تحقیقی در حاشیة اسطورهشناسی تطبیقی) از بهمن سرکاراتی،
پژوهشهای فلسفی ،1350 ،سال  ،23شمارة  97ـ1 ،100ـ .32نویسنده با توجه به تحوالت معنایی
واژه پری ،ویژگی باروری و زایندگی پری را یک نقش مشترک هندواروپایی دانسته است .همچنین
به چگونگی کارکرد اجتماعی و اعتقادی آنان پرداخته و به رابطة شخصیت تهمینه با داستان گرشاسپ
و پری خنثائیتی ( )xnaθaitiو دیگر صورتهای مشابه اشارهکرده است« .2 .سرزمین پریان در
خاک مادستان» از مهرداد ملکزاده ،نامه فرهنگستان ،آذر  ،1381سال  ،5شماره  ،4ص147 :ـ.191
نویسنده اشاره میکند که نباید سرچشمة پریان را با آن نیروی جادوگری و جنگاوری در مفاهیم
دینی هندواروپایی جستجو کرد؛ بلکه این افسانهها برخاسته از سلسله سنتهای ایرانی مربوط به
قبیلهای موسوم به پریکانی هستند و قبیلة «مرغهای» را که به «کَله بزی» معروف شدهاند و در رودبار
قزوین ساکن هستند از بازماندگان ستایشگر پریان میداند« .3 .فرضیهای دربارة مادر سیاوش» از
سجاد آیدنلو ،نامه فرهنگستان ،آذر  ،1384سال  ،7شماره  ،3ص27 :ـ .46نویسنده عالوه بر ابیات
شاهنامه ،با توسل به دیگر متون ادبی ویژگیهایی همچون زیبارویی ،کامورزی ،پیوند با آب را برای
پری برمیشمارد و مادر سیاوش را پری به شمار میآورد« .4.تهمینه (تهمیمه) کیست؟» از بهار
مختاریان ،نامه فرهنگستان ،پاییز  ،1386سال  ،9شماره  ،3ص150 :ـ .179نویسنده ضمن ریشه-
شناسی واژة پری و با قبول نظر سرکاراتی و همچنین بادانش اسطورهشناسی تطبیقی ،تهمینه را پری
بهحساب میآورد و هدف ارتباط او با رستم را ربودن تخمة رستم و سپس نابودی قبیلة پدر به
دست فرزند (سهراب) میداند« .5.حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه» از سحر رستگارینژاد و
معصومه باقری ،جستارهای ادبی ،بهار  ،1394سال  ،48شمارة  ،1ص67 :ـ .86نویسندگان ضمن
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بررسی نقش و کارکرد پری در متون اوستایی ،پهلوی میانه و دوران اسالمی ،به ویژگیهایی همچون
زیبایی ،کامورزی ،پیوند با آب و جادوگری اشاره میکنند و رودابه را در شمار پریان بهحساب
میآورند« .6.ویژگیهای پری در منظومههای حماسی پس از شاهنامه» از رضا ستاری و سوگل
خسروی ،جستارهای ادبی ،پاییز  ،1394سال  ،48شمارة  ،3ص115 :ـ .140نویسندگان به ویژگی-
های پری شامل زیبایی ،ارتباط با آب ،ابراز عشق به پهلوانان و جادوگری در متون حماسی پس از
شاهنامه ازجمله گرشاسبنامه ،فرامرزنامه ،بهمننامه ،برزونامه ،سامنامه و ...پرداختهاند« .7 .یکی
داستان است پر آب و چشم» از جالل خالقیمطلق از کتاب گل رنجهای کهن ،به کوشش علی
دهباشی ،تهران :ثالث ،1388 ،ص53 :ـ .98در این پژوهش نویسنده با قبول نظر سرکاراتی ،تهمینه
را در شمار پریان بهحساب میآورد .در پژوهشهای ذکرشده بهصورت پراکنده و اشارهوار (و حتی
در برخی بهصورت فرضیه) به برخی از ویژگیهای پریان در داستانهای شاهنامه پرداختهاند .اما
نوآوری این پژوهش در این است تا با جستجو در اسطوره و حماسة ملی ایرانیان ،ضمن بیان
ویژگیهای پری و اهریمنی بودن آن ،به تحلیل خویشکاری پری و سیمای آن در داستانهای غنایی
شاهنامه ازجمله داستان بیژن و منیژه ،رستم و سهراب ،سیاوش و زال و رودابه ،با توجه به عناصر
مشابه و پربسامد در داستانهای مذکور ،الگوی ساختاری و ساختار سیاسی ـ اجتماعی پریان و
چرایی عشقورزی آنان به پهلوانان را ترسیم کند .و نشان دهد که برخالف نظر برخی از پژوهشگران
ازجمله رستگارینژاد و باقری ،نه رودابه؛ بلکه کنیزکان وی در نقش پری برای اغوای زال با این
پهلوان روبهرو میشوند.
 -2بحث و بررسی
پریان ،زنان جوان ،زیبا و «ایزدبانوان باروری و زایش زمانهای کهن بودهاند که پرستیده می-
شدهاند» (آیدنلو )65 :1384،و «پیشینة پیشآریایی یا هندوایرانی دارند» (هینلز .)166 :1393،در
دوران پرستش این ایزدبانوان ،آیین ازدواج مقدس رواج داشته که بر اساس «اسطوره آفرینش
نخستین» (همان )177 :بهوجود آمده است .بر اساس این اسطوره ،زمین و آسمان با یکدیگر پیوند
برقرار ساختهاند تا آفرینش جهان انجام گیرد؛ مانند اردویسور اناهید که ایزدبانوی ازلی است و در
آغاز از او پسری زاده میشود و از ازدواج این مادر و پسر همة زادگان هستی پدیدار میگردند
(شایستنشایست .)235 :1369،پس پرستش آناهید در غرب آسیا رواج داشته است که با جوهر
آبهای نخستین هستی در پیوند است (مزداپور .)46 :1354،در «آیین ازدواج مقدس ،شاه با ایزدبانو
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برای گسترش گیاهان و پدید آمدن برکت بهگونهای نمادین ازدواج مینموده است» (فریزر:1388،
 .)181در آیین مزدیسنان ،پریان بسان یکی از مظاهر شر و از بودههای اهریمنیاند (رضی:1381،
 )537که برای چیرگی به آنان به پهلوانان و پارسایان نیایش شده است .آنان پس از تحولی که
زرتشت در ایران بهوجود آورد ،بهتمامی تبدیل به موجودات منفی گردیدند و با اغوای قهرمانان،
سعی در گمراه کردن آنان دارند .در اوستا پری با سه نام همراه است که شخصیتهایی کامالً اهریمنی
هستند :پری خنثائیتی به معنی وسوسهکردن؛ موشپری ( ،)mūšبه معنی حرص و طمع و پری
دژیایریه ( )dužyāiryaبه معنی پری بد سالی (پورداوود .)195 :1380،پریها همچون سنگهای
سرگردان آسمانی توصیف میشوند که میان آسمان و زمین درحرکتاند و مانع باریدن باران می-
شوند؛ به همین دلیل در اوستا ،تیشتریه ( )Tištriyaبه پیکر اسبی سفیدرنگ به دریا میآید و بر
پریها غلبه میکند و آنها را درهم میشکند تا از خشکسالی جلوگیری کند؛ زیرا پئیریکاهای
دژیایریه مانع بارش باران میشوند« :تیشتریه ستاره رایومند فرهمند را میستاییم .کسی که به پئیریکا-
ها غلبه کند .کسی که پئیریکاها را براند ،آنوقت آنها به شکل ستارگان دنبالهدار در میان زمین و
آسمان پرتاب شوند» (تیریشت ،بند  .)8در بند  51تیشتریشت ،مردمانی که باصفت duž vačah
به معنی «بدگفتار» یادشدهاند؛ کسانی بودهاند که نوآیینی زرتشتی را نپذیرفته و به دین نیاکان خود
وفادار ماندهاند و با پیروی از سنت دیرین و باورهای کهن هندواروپایی ،پری را باصفت و لقب
نخستینش؛ یعنی  huyāiryāدر معنای «خوشسالی» میخواندند و ایزدی که سال نیک و محصول
خوب میآورد و سود و باروری میبخشد« :برای مقاومت کردن ضد آن پری [و او را] شکست
دادن و برای چیره شدن و خصومتش را [به وی] برگردانیدن به آن [پری] خشکسالی که مردمان
هرزه زبان ،سال نیک آورنده مینامند» .عالوه بر این ،مفهوم دیگر خوب و بد بودن پری در مفهوم
یاریرساننده و زیانرساننده از مایههای اساطیری /افسانهای سرچشمه میگیرد؛ زیرا شناخت آنان
به ریشههای کهن این باورها بازمیگردد که زمانی از زمرة خدایان و فرشتگان بوده و بعدها به دلیل
تعارض مذهب و اختالف دینی بهویژه بهوسیلة مغان از مقام ایزدی ساقطشده و در شمار دیو ،جن،
عفریت و پری بهشمار آمدهاند (رضی .)538 :1381،در اصل داستان پریان ،اسطورة همکاری اهریمن
و زن جادو برای فریفتن پهلوان است و بر طبق آیین ایرانی ،پری زنی زیبا و البته اهریمنیکیش
است که مأموریت دارد پهلوان را ـ که بیشتر پهلوان دینی است ـ از راه راست منحرف کند (خالقی-
مطلق.)70 :1388،
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در دیگر بخشهای اوستا و ازجمله در یسنا  ،8 /16زامیادیشت 26 /و  ،28آبانیشت ،50 /سروش-
یشت 6 /و تیریشت 39 /و  44از پری بسیار یادشده است .چنین تکرارهایی بر اهمیت نقش پری
در جامعه پیشازرتشتی حکایت دارد که «جایگاه و ارزش زیادی در باورهای مردم و نقش مهمی در
شهریاری داشتهاند» (رستگارینژاد و باقری .)68 :1394،در زامیادیشت (کرده ،5بند )28نیز
پادشاهانی هستند که با دیوان و جادوان و پریها میجنگند و پیروز میشوند .در شاهنامه پری در
دو شکل منفی (بینش زرتشتی) و مثبت (بینش پیشازرتشتی) معرفی میشود ،اما غالباً پهلوانان در
تضادی آیینی و دینی به نبرد با آنان میپردازند .پری در چهرة مثبت و پیش زرتشتی ،مقدسی است
که بهصورت زیباروی نیکویی ظاهر میشود که حتی دارای فرّه است و گاهی با یاری و سودرسانی
به مردم در برابر اهریمن قرار میگیرد .در چهرة منفی در شاهنامه اهریمنی است که پهلوانان و
شاهان را فریب داده و بدینوسیله با آنان درمیآمیخته و سرانجام این پیوند ،آوارگی ،مرگ و گزند
بوده است.

 -2-1تحلیل الگوی خویشکاری پریان در داستانهای غنایی شاهنامه
پری با نقش منفی و مثبت در شاهنامه در داستان بیژن و منیژه ،رستم و سهراب ،سیاوش و زال و
رودابه با توجه به عناصر ساختاری مشابه ظاهر میشود و معمو ًال با آب ،بیشهزار ،افسونگری،
پیکرینگی در جسم جانور شکاری (مانند گور ،آهو و گوزن) ،خواب و رؤیا ،عشقورزی به پهلوانان،
دلدادگی ،باروری ،زیبایی و جوانی در پیوند است .اینک باتوجه بهوجود عناصر مشابه و پربسامد
در داستانهای غنایی شاهنامه به ترسیم الگوی خویشکاری پریان میپردازیم.
 -2-1-1جامعه شکارگر و به شکاررفتن پهلوان
عنصری که از دید پژوهشگران پنهان مانده است ،چرایی حضور پری در مرز دشمن و جامعه
شکارگری است .داستان رستم و سهراب ،با خارج شدن رستم از سرزمین خود به مقصد نخچیر (به
شکار رفتن پهلوان) اینگونه آغاز میشود:
غمی بُددلش سازِ نخچیر کرد

کمر بست و ترکش پر از تیر کرد

چو نزدیکی مرز توران رسید

بیابان سراسر پر از گور دید
(فردوسی،1393،ج)261 :1

چنین بنمایهای در داستان سیاوش نیز حفظشده است .گیو ،گودرز و طوس به همراه چند سوار
به نخچیر برای شکار میروند (همان .)303 :در داستان بیژن و منیژه نیز با به شکار رفتن بیژن و
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نبرد با گرازان شروع میشود و بنمایه جامعه شکارگر حفظشده است (همان .)642 :چنانکه میبینیم
در هر سه داستان ،با به شکار رفتن پهلوان داستان آغاز میشود و تکرار واژة «نخچیر» در این
داستانها بهخوبی بیانگر جامعه شکار و شکارگری است (سرکاراتی )344 :1393،که چنین تکراری،
بنمایة شکار را حفظ کرده و بر اهمیت آن تأکید کرده است .در چنین جوامعی حفظ تخمه و نژاد
بسیار مهم و پراهمیت است .پس عنصر اصلی که در داستانهای مذکور شاهنامه حفظ و تکرار شده
است ،به شکار رفتن پهلوان است که «میرساند مضمون پریان بازماندة اسطورهها و داستانهای اقوام
بسیار کهن آریایی شکارگر است که ردپای پیوند نژادی آن» (مختاریان )61 :1392،در داستان بیژن
و منیژه ،رستم و سهراب و سیاوش باقیمانده است .زنان قهرمان این داستانها در نظر قوم ایرانی و
پس از اصالحات دین زرتشتی ،بیگانه و اهریمنی شمرده میشوند و بهرغم فریبندگی آنان ،میبایست
از پیوند با آنان پرهیز کرد .در داستان زال و رودابه نقش پری به شکل واسطه مطرح میشود و
درست آنجاکه رودابه از کنیزکان خود که از قوم ترک هستند میخواهد تا برای وصال او با زال
چارهای بیندیشند .کنیزکان که به علم جادو آشنا هستند در نقش پری ظاهر میشوند؛ به همین دلیل
در این داستان نیز بنمایه شکار حفظ و بیانشده است؛ اما نکته مهم این است که پهلوان بعد از
شکار نه با رودابه ،بلکه با کنیزکان وی روبهرو میشود:
لَشکرگهِ

زال بود

مهِ فَورَدین و سرِ سال بود

لب رود

پیاده همی شد ز بهر شکار

خَشَنسار بود اندر آن رودبار
(فردوسی،1393،ج)110 :1

2ـ1ـ .2پیوند پری با بیشهزار و آب در مرز دشمن
یکی دیگر از نکتههای مهم و تکراری در ارتباط با الگوی خویشکاری پریان در داستانهای غنایی
شاهنامه ،پیوند زنانی چون تهمینه ،مادر سیاوش و منیژه با آب و بیشهزار در مرز توران (دشمن)
است .چرایی حضور پریان در کنار بیشهزارها ،چشمهها ،جنگلها و باغها را میتوان در روزگاران
کهن یافت که «پریان ،ایزدبانوی زایش و باروری بودند و با آبهای تازگیبخش و رویاننده و
سرسبزی گیاهان و رستن در پیوند نزدیک بودهاند» (رستگارینژاد و باقری .)77 :1394،در داستان
رستم و سهراب ،روزی رستم به نخچیر میرود و گوران بسیاری شکار میکند .پس از شکار ،به
خواب میرود و رخش را در مرغزاری برای چرا رها میسازد (فردوسی،1393،ج .)261 :1در داستان
سیاوش نیز بیان میشود که روزی گیو و توس برای شکار به نخچیرگاه میروند و در هنگام شکار
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به بیشهای نزدیک مرز توران میرسند .در آنجا با مادر سیاوش روبهرو میشوند؛ زیرا «بیشه از
محلهای اقامت و ظهور پریان است» (آیدنلو.)31 :1384،
تور

یکی بیشه پیش اندر آمد ز دور

به نزدیک مرز سُوارانِ

همی راند در پیش با طوس گیو

پس اندر پرستندهیی چند نیو

به بیشه یکی خوبرخ یافتند

پر از خنده لب هردو بشتافتند(فردوسی،1393،ج)304 :1

در داستان بیژن و منیژه نیز این بنمایه حفظشده است (همان .)644 :در داستان زال و رودابه ،زال
در هنگام شکار در لب رود با کنیزکان رودابه روبهرو میشود و بنمایه پیوند پری با آب و بیشهزار
حفظ و بیانشده است (همان .)111 :نکتهای که میتوان بر آن تأکید بسیار کرد ،چرایی حضور پری
در مرز دشمن (تورانزمین) است .حضور پریان در مرز دشمن به باورهای پیشازرتشتی اشاره دارد
یا دوران زرتشت؟ پریان درگذشته بهعنوان الهه کامورزی و ایجاد نسل« ،چنان اهمیت مقدسی
داشتهاند که ظاهراً قوم ـ قبیلهای به نام پریکانی که ساکنان مادستان بودند ،آنها را گرامی میداشتند
و حتی میپرستیدند» (ملکزاده .)154 :1381،آنان در باور زرتشتی دشمن پنداشته شدند و
موجوداتی اهریمنی بهشمار آمدند؛ زیرا در آیین زرتشت (وندیداد /فقره نهم) ،آفریده شدن پری
خنهئیتی در سرزمین وَاکرِته (کابل) بهگونهای با قلمرو اعقاب اژیدهاک پیوند مییابد (هینلز:1393،
 )166و بهطور ضمنی در اوستا از آنان در کنار جادوان و دیوان یادشده (یشت 6 /1و یشت )4 /4
و ازآنجاکه اهریمن او را در سرزمین هفتم آفریده ،نوعی آفت اهریمنی شمردهشده است
(مختاریان .)46 :1392،آنان در وندیداد (فرگرد /3بند  )7بهصراحت دیوزن خوانده میشوند .آمدن
پری در کنار دیوان به این دلیل است که اگر پری را به دلیل سرشت شهوانی و نقش روسپیگری
مقدس ،ایزدبانوی باروری تصور کنیم ،دیوان را نیز باید ایزدمردان تناسل در نظر گرفت؛ زیرا یکی
از نقشهایی است که آنها اختیار میکنند و در جامعه پس از تحوالت زرتشتی مذموم معرفی
میشوند .دیوها که پیش از تحوالت دین زرتشتی ،خدایان موردستایش جامعه هندوایرانی بودهاند،
«پئیریکاها نیز چهبسا بهصورت مؤنث آنان؛ یعنی ایزدان یا همسران دئوهها بوده باشند که در تحوالت
دین زرتشتی ،جنبة منفی پیداکردهاند» (مختاریان .)53 :1392،زرتشت بنا بر نیاز دستگاه دینی خود
پریان را از مقام خویش فروکشید و تا همسانی با جهیکان تنزل داد (هینلز .)166 :1393،گروهی
اصالحات دین زرتشتی را پذیرفتند و گروهی دیگر کماکان بر باورهای دیرین خود پابرجا ماندند.
در این میان گروهی از آنان که در خراسان بزرگ و فرارودان ساکن بودند تورانی نامیده شدند و
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انیرانی لقب گرفتند و بر گروهی هم انگ پریکانی خورد .شاید ازاینجهت که «قبیلة پریکانی
کافرکیشان وارث و حامل سنن روایی پریانی (و بعضاً نازرتشتی) بودهاند و پریها و روانهای پلید
بیابانی را میپرستیدند» (ملکزاده .)152 :1381،پس ازآنجاکه تورانیان را به دلیل نپذیرفتن دین
زرتشتی در کنار دیوان و جادوگران ـ پیروی از دین آبا و اجداد خود و پرستش خدایان کهن آریایی
ـ بهشمار آوردهاند ،پریان را نیز با توجه به دالیل ذکرشده در ردیف تورانیان بهحساب آوردهاند.
همچنین بومیان مادستان را به مناسبت پیروی از باورهای ناپسند ،پریکا و انیرانی تصور کردهاند
(دیاکونوف )311 :1379،و به همین دلیل است که در شاهنامه در مرز تورانزمین (دشمن) پدیدار
می شوند که سعی در اغوای پهلوانان ایرانی دارند؛ حتی کنیزکان رودابه نیز از قوم ترک (/تورانیان)
هستند که سبب پیوند زال و رودابه میشوند .پس «جبههگیری منفی قوم روایتگر در قبال پئیریکا
(پریان) ناشی از تحول در معتقدات دینی است» (مختاریان ،)61 :1392،درست مانند همان رویکردی
که نسبت به دئوهها (دیوان) وجود داشت (عظیمیپور .)17 :1392،پریان را «میتوان در اصل زنانی
از قبیلة دشمن پنداشت که با نقش سیاسی ـ اجتماعی خود با کارکرد زایندگی و باروری ،مزدیسنائیان
را از راه راست دور میکنند» (سرکاراتی .)2 :1393،درواقع این عمل در ضدیت با آیین خویدوده
()Xwēdōdah؛ یعنی خویشاوند همسری (زناشویی میان آزادگان و ازدواج با خویشاوندان و افراد
قبیله) و دیگر آیینهای حفظ تخمه و نژاد است؛ چراکه حفظ تخمه و نژاد درگذشته از اهمیت بسیار
مهمی برخوردار بوده است و پرورش چنین داستانهایی نیز تحت تأثیر چنین باوری است
(مختاریان)61 :1392،؛ بنابراین پریان از نژاد دشمن نبودهاند و پس از اصالحات زرتشتی ،سرشت
اساطیری آنان در متون حماسی و تبدیل پری اساطیری به انسان حماسی ،دختر یا تجسم حماسی ـ
داستانی پری را به تباری تورانی نسبت دادهاند؛ به همین دلیل «نسبت دادن مادر سیاوش و نژاد او
به تورانیان ،برای بازسازی صوری داستان و حفظ تسلسل آن بوده است» (آیدنلو.)35 :1384،
عالوه بر حضور پریان در مرز دشمن و بیشهزارهای سرسبز ،حضور آنان در قصرهای زیبا است
که نشان از الهه بودنشان درگذشته دور است و سپس با منفی خواندن آنان در دین زرتشتی این
تقدس از معابد ،به کاخهای شاهان دشمن یا سرزمین زیبای آنان در شاهنامه دگردیسی
(ر.ک:رستگارفسایی10 :1388،ـ )50پیداکرده است؛ به همین دلیل است که تهمینه ،دختر شاه
سمنگان در کاخ پدر زندگی میکند (فردوسی،1393،ج .)262 :1یا مادر سیاوش ،خویش گرسیوز
است و گهرهای فراوان داشته است (همان )304 :و منیژه نیز در کاخ پر از گنج زندگی میکند و
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کنیزکان بسیار دارد (همان646 :ـ .)647در گرشاسبنامه نیز قصرهای زیبای پریان جای خود را به
شهر زیبای زابلستان میدهد که جایگاه دختر اورنگشاه است و جمشید در باغی همچون بهشت
آن دختر زیبا را میبیند (اسدیطوسی .)24 :1393،حضور پری در قصرها و سرزمین دوردست
(دشمن) ،عالوه بر خویشکاری فریبندگی و اغواگری که با نمایش زیبایی و عشقورزی در پی فریب
پهلوانان حماسی همراه است ،میتواند نمودی از آنیما ( )arcytipeباشد (جقتایی و انصاری-
پویا .)64 :1394،کهننمونة آنیما با سویة مثبت و روشن خود در دورترین نقطة ذهن ناخودآگاه
قهرمان نهفته است و دستیابی به آن موجب کمال و خودآگاهی بوده و نهایت خواست و آرزوی
آدمی است (یونگ .)270 :1389،آنیما در سویة مثبت خود ،گاه به شکل زنانی «پریگونه» فرافکنی
میشود بهگونهای که مرد کموبیش هر چیز افسونکنندهای را به آنها نسبت میدهد و دربارة آنها
انواع خوابها را میبیند (همان.)275 :
3ـ1ـ .2پیکرینه شدن پری (آهو ،گوزن ،گور و )...و رویارویی با آن
یکی از عناصر مربوط به ساختار پریان ،تجسد آنان در قالب نخچیر ،گور ،آهو و گوزن؛ یعنی همان
«نمایان شدن در هیئتهای مختلف است» (هینلز .)167 :1393،با فرستادن یکی از این جانوران برای
راهنمایی شهریار یا پهلوان موردنظر به جایگاه پری یا مکانی که نشانهای از پری در آن وجود دارد،
نرینه را شیفتة خود میکند (مزداپور .)304 :1387،در داستان بیژن و منیژه ،رستم و سهراب و
سیاوش ،به شکار رفتن پهلوانان در دشتی که پر از گور است ،چنین استنباط میشود که حضور گور
نشانهای از جلوهنمایی و عشقبرانگیزی پریان و رساندن پهلوان به پری است .فیالواقع حضور و
تکرار بنمایه گور در ابتدای داستان داستان بیژن و منیژه ،رستم و سهراب و سیاوش که با شکار
همراه است ،بهنوعی بنمایه اصلی داستان را حفظ کرده است و در شاهنامه به دلیل دگردیسی و
عقالنی کردن داستانها ،این ساختار دچار تغییرات و دگرگونیهایی شده است که از نوع کاهش
جنبة قدسی اساطیر آن دوران است؛ بنابراین حضور و تکرار گور در سه داستان ،بهنوعی وسیلة
راهنمایی پهلوان به سمت پری است .رستم پس از شکار گور به خواب میرود و سپس برای یافتن
اسبش به شهر سمنگان راهی میشود .گیو و طوس نیز در پی شکار گوران به بیشهای میرسند و
مادر سیاوش را مییابند .بیژن نیز در پی شکار گوری به سمت منیژه راهنمایی میشود (از زبان
گرگین) .پس گور در هر سه داستان بهنوع ی تجسد خود تهمینه ،مادر سیاوش و منیژه است .در
داستان سیاوش مادر او چنین توصیف میشود:
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گوزنست ،اگر آهُوی دلبرست

شکاری چنین از در مهتر است
(فردوسی،1393،ج)305 :1

در داستان بیژن و منیژه نیز گور وسیلة راهنمایی بیژن است و به شکلی زیبا توصیف میشود (همان:
 .)657در داستان زال و رودابه ،پیکرینه شدن پری در قالب آهو نیز از سوی کنیزکان رودابه مطرحشده
است (همان.)110 :
4ـ1ـ .2زیبایی ،جادوئی و فریبندگی خیرهکننده پری
یکی دیگر از عناصر مربوط به ساختار پریان در پیوند با نقش باروری آنان ،زیبایی خیرهکننده همراه
با افسونگری ،جادوگری و فریبندگی آنان است .توصیف زیبایی که در هر سه داستان غنایی شاهنامه
نمودی چشمگیر دارد .با توجه به نقش بغانه و ایزد بودن پریان ،اغلب آنان بهصورت دختر جوان
زیبارویی نمودار میشوند و مردان را میفریبند؛ به همین دلیل یکی از معانی پری« ،انسان بسیار
زیبارو و جوان» (دهخدا )674 :1377،است .پری در شاهنامه« ،نماد کمال و زیبایی است»
(هینلز )167 :1393،و این زیبایی خیرهکننده کارکردی دوسویه دارد« :گاهی موجب فریفتن و اغوای
قهرمانان شده و آنها را از مسیر درست منحرف میکند و گاهی در قبیلة دشمن با فریفتن دشمنان
قهرمانان ،یاریگر آنان دررسیدن به اهدافشان است» (ستاری و خسروی .)120 :1394،در داستان
رستم و سهراب بر زیبایی تهمینه تأکید شده و چنین توصیف میشود:
پس پرده اندر یکی ماه روی

چوخورشید تابان پراز رنگوبوی

دو ابرو کمان و دو گیسو کمند

به باال

بلند

روانش خرد بود و تن جان پاک

تو گفتی که بهره ندارد ز خاک

بکردار سرو

(فردوسی،1393،ج)262 :1
در داستان سیاوش ،ترکیبات و تصویرهایی چون خوبرخ ،فریبندهماه ،سروبن ،خورشید ،گوزن،
آهو ،بت و پریچهره بر زیبایی خیرهکننده مادر سیاوش داللت دارند (آیدنلو )31 :1384،و این
فریبایی و دلانگیزی به حدی است که نزدیک است میان پهلوانان ایران درگیری رخ دهد .کیکاووس
نیز با دیدن او بیدرنگ دل میبازد و او را مهتر شبستان خویش میکند .فردوسی به زیبایی و دلبری
پریوار مادر سیاوش اشاره میکند (فردوسی،1393،ج304 :1ـ .)305منیژه نیز بسیار زیبارو و خیره-
کننده توصیف میشود (همان .)644 :کنیزکان رودابه نیز برای اغفال زال و انجام خویشکاری خود،
چنین توصیف میشوند:
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به

دیبای

برفتند

هر

رومی
پنج

بیاراستند
تا

رودبار

سر زلف بر گل

بپیراستند

ز هر بوی و رنگی چو خرّمبهار
(همان)110 :

دلیل دیگر برای وصف زیبایی دلفریب پریان در متون ادبی ،حماسی و اساطیر« ،فرافکنی عنصر
مادینه [جلوهای از آنیمای مثبت] است که سبب میشود مرد به هنگام برخورد با «او» [پری] پندارد
همان زنی است که در جستجویش بوده و چنان شیفتهاش میشود که گاهی حالت دیوانگی به وی
دست میدهد» (یونگ .)275 :1389،به همین دلیل رستم ،گیو ،طوس ،کیکاووس و بیژن پس از
رویارویی با پری و گفتگوهایی که بین آنها شکل میگیرد ،شیفته و شیدای پری (تهمینه ،مادر
سیاوش و منیژه) میشوند .از ویژگیهای دیگر پریان ،جادوگری (خردادیشت ،بند )3و فریبندگی،
پیوند با آب و پدیدارشدن به شکلهای گوناگون است .در وندیداد (فرگرد ،11بند )9پئیریکا میتواند
خود را در آتش ،آب ،زمین ،چهارپا و گیاه پنهان کند .در داستان زال و رودابه (فردوسی،1393،ج:1
 )110و بیژن و منیژه بر جنبة جادوگری پری تأکید شده است (همان.)650 :به نظر میرسد جادوگری
را پس از اصالحات دین زرتشتی به پریان نسبت دادهاند و دگرگونی چهرة آنان سبب میشود تا به
زنانی زشت و پیر که بهنوعی با کاهش میل جنسی مردان (سرکوب) همراه است ،ظاهر شوند و این
درست در تضاد با نقش بغانه و زیبایی خیرهکننده پریان است .این مهم در داستان هفتخان رستم
و اسفندیار در خان چهارم اتفاق میافتد .زنانی زیبارویی که قصد اغوای پهلوانانی چون رستم و
اسفندیار را دارند؛ اما این دو پهلوان با به زبان آوردن اسم یزدان و وجود حرز بهشتی بر بازوی
اسفندیار (پهلوان دین زرتشتی) ،سبب باطل شدن طلسم زنان زیبارو میشود و آنان به زنانی زشت
و پیر تبدیلشده که درنهایت به دست دو پهلوان کشته میشوند.
5ـ1ـ .2پیوند پری با خواب و رؤیا (جنون عشق پریان)
یکی دیگر از عناصر مربوط به ساختار پریان ،پیوند آنان با خواب ،رؤیا و بهنوعی شب است .در
فرهنگ عوام ،پری معموالً در شب در کنار بیشهزارها و چشمهها راه بر مردان و جوانان میبندد و
قصد فریب آنان را دارد .از ویژگیهای پئیریکا در اوستا نیز پیوند آنان با خواب و رؤیاست که در
فروردینیشت (کردة  ،24بند )104آمده است که «فروهر پاکدینان را میستاییم از برای مقاومت
کردن ضد خوابهای بد و نشانههای بد و پریهای بد» .پس پریها با یاری خوابهای بد به مردم
مسلط میشوند و به آنان تسلطیافته و فریبشان میدهند؛ همانگونه که پری خنثائیتی گرشاسپ را
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اغفال میکند و به خواب بد و بیخودی (بوساشپی) دچارش میسازد .این افسانه عصر اوستایی
تاکنون در باورهای عامیانه و فرهنگ توده باقیمانده است (رضی)538 :1381،
از گذشتههای دور نیز از ویژگیهای پری ،پیوند او با جنون و رؤیا و بهعبارتی پریزدگی بوده
است (سرکاراتی .)20 :1393،در داستانهای مربوط به پریان ،آنان برای فریبندگی و ایجاد عشق ،در
شب ،خواب و رؤیا پدیدار میگردند و در این دیدار مرد به دام عشق و جنون میافتد .این بنمایه
در داستان داستان بیژن و منیژه ،رستم و سهراب و سیاوش حفظشده است .رستم پس از شکار
گوران و خواب ،رخش را گم میکند .برای یافتن آن به شهر سمنگان میرود که با استقبال شاه و
بزرگان آن شهر روبهرو میشود .شبهنگام زمانی که رستم در خواب است ،تهمینه نزد او میآید:
چویکبهره ازتیرهشب درگذشت

شباهنگ بر چرخ گردان بگشت

یکی بنده شمعی معنبر به دست

خُرامان بیامد به بالین مست

بپرسید ازو گفت :نام تو چیست؟

چهجویی شبتیرهکامتو چیست؟
(فردوسی،1393،ج)263 :1

در داستان بیژن و منیژه نیز این بنمایه حفظشده است (همان649 :ـ .)650در داستان سیاوش این
ویژگی به این شکل مطرح نشده است؛ اگرچه بنمایه اصلی خود را حفظ کرده است:
شبتیره مست آمد از دشت سور

همانچون مرا دید ،جوشان زدور
(همان)305 :

ارتباط پری با شب در داستان سیاوش بدین گونه است که مادر سیاوش از خویشان گرسیوز است
و وی شبانگاه به دلیل مستی پدرش و دوری از آزار او به بیشه پناه میبرد .میتوان چنین تصور کرد
که خود گرسیوز شبانه پری (مادر سیاوش) را به بیشهزار میفرستد تا پهلوانان ایران را بفریبد،
هرچند که پهلوانان ایرانی هنگام روز او را مییابند؛ بنابراین ارتباط پری با عنصر شب در این داستان
حفظشده است اگرچه مانند داستان رستم و سهراب و بیژن و منیژه الگوی ساختاری آن (آمدن پری
به بالین پهلوان در شب و خواب) کامالً حفظ نشده و دچار تغییرات شده است .ارتباط با شب،
غیبگویی و آگاهی از اسرار پنهان که از ویژگیهای پریان به شمار میرود در جهت اغوای قهرمان
است که این مهم در پیوند با نقش او «بهعنوان زن ـ روحانی در دوران کهن است» (دالشو:1366،
 .)247تهمینه در شکلی تخفیفیافته و شبهنگام که با رستم روبهرو میشود به تواناییهای او در
جنگ اشاره میکند که تعجب رستم را برمیانگیزد.
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6ـ1ـ .2ابراز عشق و عالقه پری به پهلوان
پریان بهعنوان ایزدبانوان زایش و باروری ،چون زنان زیبا ،تجسم ایزدینة میل و خواهش جنسی
بودهاند و بهمنظور بارور شدن و زاییدن در راستای به دام انداختن و اغوای شاهان و پهلوانان از
زیبایی و ابراز عشق و عالقه به آنان بهره میگرفتند (سرکاراتی .)5 :1393،این کارکرد جنسی ـ
شهوانی پری یکی از بارزترین و مهمترین ویژگیهای اوست و برگرفته از خویشکاری زایندگی و
باروری پری است که در معنی اصلی نام پری به معنی «زاینده و بارور» (همان )4 :منعکسشده و
اینچنین مسئولیت برانگیختن عشق و میل به آمیزش را بر عهده داشته است .در داستانهای غنایی
شاهنامه با بنمایه اسطورهای پریان ،تهمینه ،مادر سیاوش و منیژه بهعنوان یکی از طرفین عشق و
کنیزکان رودابه بهعنوان واسطة دل بستن زال و رودابه ،همواره بهقصد باروری و زایش ،در پی اغوا
و به دام انداختن پهلوانان و شهریاران هستند .زیبایی خیرهکننده تهمینه ،مادر سیاوش و منیژه سبب
میشود تا رستم ،کیکاووس و بیژن سخت دلدادة آنان شوند و نکتة جالبتوجه این است که آنان
نسبت به پهلوانان و شهریاران اظهار عشق و عالقه میکنند .چنانکه تهمینه بیپروا عشق خویش را
فاش میسازد (فردوسی،1393،ج .)264 :1در داستان رستم و سهراب ،ابتدا شاه سمنگان به رستم
قول میدهد که رخش را برای او بیابد ،در اینجا چه معنی دارد که تهمینه نیمهشب به خوابگاه رستم
برود و به او قول بدهد که رخش را خواهد یافت و رستم به خاطر همین سخن ،با تهمینه همخوابگی
کند؟ فیالواقع ربایندة رخش خود تهمینه است؛ اما به دلیل عقالنی شدن داستانها و تغییر جایگشت-
ها ( )Displacementدر شاهنامه (مختاریان ،)38 :1392،بخشی از نقش تهمینه به شاه سمنگان و
سواران توران داده میشود .باتوجه به همین دلیل میتوان آمیزش یا همخوابگی تهمینه در نیمهشب
بر بالین رستم را توجیه کرد .همچنین در اصل «پذیرندة رستم همان تهمینه بوده است و سپستر
موضوع پدر تهمینه را وارد داستان کردهاند» (خالقیمطلق .)94 :1388،مادر سیاوش نیز نسبت به
کاووس اظهار عشق و عالقه میکند (همان .)305 :در داستان بیژن و منیژه نیز این بنمایه حفظ و
تکرار شده است (همان.)645 :
7ـ1ـ .2باروری پری از پهلوان
باروری از پهلوانان و شهریاران ،از اهداف اصلی پریان و عشقورزی آنان به پهلوانان در متون
حماسی با توجه به نقش زایندگی آنان است .پری که شیفتة پهلوان یا پادشاه (نوع انسان) است ،آنان
را عاشق خود میکند و با آمیزشی که صورت میگیرد ،نقش باروری خویش را اجرا میکند .تهمینه
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و مادر سیاوش بدین طریق وظیفة اساطیری خود؛ یعنی باروری و زایندگی را با به دنیا آوردن
سهراب و سیاوش (فرزندآوری) انجام میدهند .در داستان بیژن و منیژه چنین بنمایهای با توجه به
تغییرات داستانی باز حفظشده است؛ زیرا زنی بیگانه ،بیژن (پهلوان) را فریب میدهد و هرچند در
داستان از تولد فرزند سخنی در میان نیست ،اما نتیجة نهایی ،آشنایی جنگ دو قبیله است .اما هدف
پریان از عشقورزی و آمیزش با پهلوانان و شهریاران ایرانی در شاهنامه چیست؟در داستان بیژن و
منیژه ،منیژه هدف خود از بودن در کنار بیشهزار در فصل بهار را چنین توصیف میکند:
که من سالیان تا بدین مرغزار

همی جشن سازم به هر نوبهار
(فردوسی،1393،ج)645 :1

گویا هدف آنان ،اغوای پهلوان و ربودن تخمه از آنان است؛ بنمایهای که در هر سه داستان شاهنامه
حفظ و بیانشده است و بر نقش سیاسی ـ اجتماعی آنان تأکید دارد .در هیچیک از این داستانها،
رابطة پهلوان با زن ،پیوند رسمی دو قبیله نیست و معموالً چنین پیوندی یکشبه است .به همین
دلیل آنها «فاقد خصلت اقتصادیاند و در هیچیک از آنها چیزی از نوع جهیزیه ردوبدل نمیشود
و جشن ازدواج برپا نمیگردد» (مزداپور .)115 :1354،همچنین این مطلب بیانگر الحاقی بودن ابیات
مربوط به آمدن موبد در به عقد درآوردن رستم و تهمینه در نیمهشب است (خالقیمطلق:1388،
 .)70فیالواقع رستم نه برای ازدواج ،بلکه برای شکار به مرز توران میرود و به دام تهمینه میافتد،
پس اطالق هرگونه ازدواج بر این آمیزش یکشبه اشتباه است .در داستان رستم و سهراب ،فرزندی
که حاصل پیوند یکشبه است ،به بهانة یافتن پدر دست به جنگ با قبیلة پدر میزند .معموالً پدر،
پهلوان پیر و مجرب در این نبرد پیروز میشود« .یگانه انگیزة پذیرفتنی که به ذهن میرسد ،به دست
آوردن تخمه پهلوان بنام قبیلة دشمن است به این مقصود که تنها فرزندی از پشت خود او قادر
است بر او و بر قبیلة پد ر غالب گردد .بر این اساس ،زنِ منتخب باید اغواگر و افسونگر باشد و
بتواند دل از پهلوان برباید» (مختاریان .)50 :1392،ازآنجاکه حفظ تخمه و نژاد درگذشته بسیار مهم
بوده است و میبایست در حفظ آن کوشید؛ بنابراین داستان جنبة هشداردهنده دارد .ارتباط یکشبه
با پری بدون پیوند رسمی میان دو قبیله ،خطر بروز جنگ را در پی دارد .پسر قبیلة دشمن چون از
نیروی پدر بهرهمند میگردد ،پس بیم نابودی قبیلة پدر میرود؛ به همین دلیل بین آن دو جنگی
درمیگیرد و درنهایت با کشته شدن پسر ،قدرت به حوزه خودی (سرزمین پهلوان) بازمیگردد؛
بنابراین باروری از پهلوان قبیلة دشمن و پیوند یکشبه پریان با پهلوان در شاهنامه (با توجه به بیگانه
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شمردن پری) باهدف سیاسی و بهمنظور آمیختگی نژادی و به دست آوردن نطفة مربوط به پهلوان
است و نه الگوی باروری؛ زیرا اگر قهرمان زن فاقد نقش سیاسی ـ اجتماعی میبود و صرفاً انگیزة
باروری میداشت ،در جوامع کهن منفی تلقی نمیشد .با توجه به مبحث ذکرشده ،در داستان رستم
و سهراب ،ما شاهد جنگخواهی سهراب بهمنظور نابودی قبیلة پدر هستیم؛ به همین دلیل سهراب
نهتنها در پی آگاهی یافتن از خط نژادی خود است؛ بلکه در پی برانداختن کیکاووس (قبیلة دشمن)
هم هست (فردوسی،1393،ج .)266 :1افراسیاب نیز با او متحد و حتی به مسئله روانی قضیه بسیار
آگاهی دارد و به دو پهلوان خود ،هومان و بارمان تأکید میکند که پدر و پسر نباید همدیگر را
بشناسند (همان .)266 :به همین دلیل سهراب خود را پشتگرم به بخت افراسیاب میداند (همان:
 .)278سیاوش نیز بهنوعی ناخواسته با قبیلة پدری (کیکاووس) درگیر میشود؛ زیرا پیوند میان
مادرش با کیکاووس ،پیوند رسمی نیست و نیز فاقد جهیزیه (روابط اقتصادی) و جشن ازدواج
است .در داستان سیاوش ،عامل قدرت خارج از حوزة قدرت خودی در اختیار بیگانه قرار میگیرد
و پس از مرگ سیاوش و با برگشت کیخسرو به حوزة قدرت خودی ،پسازآنکه در اختیار قدرت
بیگانه قرارگرفته بود ،به حوزة خودی بازمیگردد (مختاریان.)57 :1392،
در داستان بیژن و منیژه از باروری منیژه از پهلوان سخن رفته است ،لیکن خبری از زایش فرزند
نیست (فردوسی،1393،ج .)646 :1دلیل خشم افراسیاب بر منیژه را میتوان چنین تحلیل کرد که
نقش پری آن است که تخمه از پهلوان دشمن برباید و سپس با پرورش آن ،قبیلة دشمن را در
معرض نابودی قرار دهد؛ اما ازآنجاکه منیژه نقش خود را بهخوبی ایفا نمیکند و بر بیژن عاشق
میشود و او را به کاخ خود میآورد ،سبب خشم پدر میگردد و افراسیاب چنین رابطهای را خوارمایه
میداند و منیژه را از خود دور میکند.
8ـ1ـ .2غیبت پری پس از زایش
یکی دیگر از مضامین مربوط به خویشکاری پریان در داستانهای غنایی شاهنامه ،غیبت ناگهانی
پری پس از زایش است .پری پس از ازدواج با انسان و به دنیا آوردن فرزند ،ناگهان همسر و فرزند
خویش را رها میکند و غایب میشود (سرکاراتی .)14 :1393،این مضمون را میتوان چنین تحلیل
کرد که وظیفة پری فقط باروری و زادن فرزند است و پس از ادای آن دیگر نیازی به حضور او در
داستان نیست .در داستان سیاوش ،مادر وی پس از زایش و به دنیا آمدن سیاوش ،ناگهان و بدون
هیچ اشاره یا تمهیدی از روند داستان غایب میشود (آیدنلو )37 :1384،و حتی در رویدادهای مهمی
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همچون تربیت فرزند ،ماجرای سودابه و گذر سیاوش از آتش ،رفتن او به توران و رسیدن خبر
کشته شدنش به ایران کوچکترین نشانهای از مادر وی دیده نمیشود بهگونهای که اصوالً باید در
چنین مواقعی حضورداشته باشد .وجود ابیاتی که بر مرگ مادر سیاوش پس از زادن او در برخی
نسخهها تأکید دارد را «با استناد به دستنویسهای معتبر و تصحیح انتقادی الحاقی میدانند» (همان:
 )37و هدف از آوردن این ابیات ،تالش کاتبان برای تکمیل روایت فردوسی است .مادر سیاوش با
دلربایی از کاووس و زادن سیاوش و سپس ناپدید شدنش ،نقش اساطیری و مقدس خود را نمودار
ساخته و سرگشتگی و کشته شدن فرزند او ،سویه اهریمنی و مفهوم زرتشتی این موجود اسطورهای
را نشان داده است .با توجه به کارکرد سیاسی ـ اجتماعی مادر سیاوش بهعنوان پری ،میتوان
«همسانی سودابه بهعنوان مادر سیاوش» (خالقیمطلق568 :1389،ـ )569را رد کرد .در داستان رستم
و سهراب ،پس از زاده شدن سهراب و رفتن او به ایرانزمین ،دیگر تا پایان داستان نشانی از تهمینه
نیست .حتی پس از کشته شدن فرزندش ،از حضور مادر در سوگواری او سخنی به میان نمیآید.
در این داستان نیز «بعضی از کاتبان برای جبران نقصان ظاهری روایت ،ابیاتی در شیون و زاری
تهمینه بر سهراب و سرانجام مرگ او در اندوه فرزند بر دستنویسهای شاهنامه الحاق کردهاند»
(آیدنلو.)41 :1384،
9ـ1ـ .2پایان شوم (آسیب و مرگ) در پیوند با پری
هرگونه عشقورزی با پریان به دلیل پیوند آنان با جنون و کابوس (بهویژه در خواب) و نیز سرانجام
ارتباط ناخوشایند پهلوانان با آنان ،فرجامی شوم دارد و شهریار یا پهلوانی که با پری پیوند گرفته
است ،دچار سرگردانی یا مرگ میشود (اسپرغم .)292 :1395،این بنمایه در اساطیر و داستانهای
یونانی ،هندی و ایرانی نمود دارد و نشان میدهد که بنمایهای مشترک هندواروپایی است
(سرکاراتی )7 :1393،که در داستانهای بیژن و منیژه ،رستم و سهراب ،سیاوش حفظشده است.
در داستان بیژن و منیژه ،آسیب احتمالی ناشی از پیوند با پری (منیژه) به خود بیژن انتقال مییابد.
منیژه در نقش پری فریبنده کامجو ،بیژن را به سرزمین بیگانه میکشاند که برای نجات او ،رستم و
دیگر پهلوانان ایران ناگزیر به توران میآیند و پیامد آن ،جنگ و پیکار است .در داستان رستم و
سهراب و سیاوش با انتقال حماسی آسیب از همسر پری به فرزند او بهنوعی بازمانده است و آن
آوارگی سیاوش ،در توران و فرجام بیگناه و ناجوانمردانه کشته شدن اوست .انتقال بدعاقبتی از
همسر پری به فرزند او در داستان رستم و سهراب هم به چشم میخورد .سهراب نیز در غربت و
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ناکامی کشته میشود و این همان سرانجام ناگوار ازدواج با پری است که در این دو داستان بنا به
سنت انتقال حماسی ،از همسران پریان (کاووس و رستم) به فرزندان آنها (سیاوش و سهراب)
منتقلشده است .در داستان زال و رودابه ،با توجه به الگوی ساختاری پریان ،نه وی؛ بلکه کنیزکان
او در نقش پری و بهعنوان واسطه ظاهر میشوند .چراکه آنان پس از ایفای نقش خویش (وصال
زال و رودابه) بدون هیچ تمهیدی از داستان حذف میشوند .اینکه نمیتوان رودابه را در شمار پریان
بهحساب آورد این است که وی در الگوی ترسیمشده نقشی را همانند تهمینه ،مادر سیاوش و منیژه
ایفا نمیکند و وصال او با زال نیز از نوع رابطة برونهمسری است که منجر به تولد رستم میشود
و رودابه حتی پس از مرگ رستم در شاهنامه حضور دارد.
 -3نتیجه
در داستان بیژن و منیژه ،رستم و سهراب و سیاوش ،بر ویژگیهای مثبتی چون زیبایی ،پیوند با
بیشه زار و آب ،ابراز عشق به پهلوان و باروری از آن (بینش پیشازرتشتی) و منفی مانند اغوای
پهلوان ،جادوگری ،ارتباط با خواب ،پیکرینه شدن و پایان شوم (بینش زرتشتی) پریان تأکید شده
است که معموالً در جامعه شکارگر و در مرز دشمن در کنار بیشهزارها نمودار میشوند که سعی در
اغوای پهلوانان داشته و بنمایهای هندواروپایی دارند؛ بنابراین منیژه ،تهمینه ،مادر سیاوش و همچنین
کنیزکان رودابه با خویشکاری پری با بیژن ،رستم ،گیو ،طوس و کیکاووس و زال رابطه برقرار
میکنند .وجود عناصری مشابه و تکراری (پربسامد) مانند نخچیر و شکار ،حضور گور (یا آهو و
گوزن) ،بیشهزار و آب ،ارتباط در شب و هنگام خواب ،زیبایی خیرهکننده ،عشقورزی به پهلوان،
آمیزش با زن زیبارو و پایان شوم حاصل از این پیوند در سه داستان شاهنامه ،نشان از الگویی دارد
که ساختار زندگی پریان را نشان میدهد .با توجه به بسامد عناصر مشابه و تکراری و یاریگرفتن
از منابع گوناگون و تحلیل ابیات شاهنامه میتوان الگوی خویشکاری پریان در داستانهای غنایی
شاهنامه را چنین مطرح کرد:
 .1پهلوان برای شکار به مرز دشمن میرود .2 ،در آنجا به شکار گور (آهو و گوزن) میپردازد و
بعضاً این حیوان او را به سمت بیشهزار میکشاند .3 ،پهلوان در کنار بیشهزار و آب با زنی زیبارو
روبهرو میشود .4 ،زن بسیار زیبا و همراه با افسونگری توصیف میشود بهگونهای که پهلوان را
اغوا و شیدای خود میکند .5 ،زن زیبارو در شب (هنگام خواب یا در رؤیا) به بالین پهلوان میآید،
 .6عشق خود به پهلوان را بیان میکند .7 ،هدف خود را از آمیزش با پهلوان ،باروری و داشتن فرزند
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مطرح میکند .8 ،پس از زایش فرزند ،پری ناگهان و بدون هیچ تمهیدی غایب میشود و  .9پهلوان
به دلیل ارتباط و آمیزش با پری دچار سرگردانی و آسیب (مرگ) میشود .گاهی بنا به سنت انتقالی
از اسطوره به حماسه این آسیب از خود پهلوان به فرزند پهلوان منتقل میشود .مهمترین کارکرد
ساختار سیاسی ـ اجتماعی پریان ،الگوی باروری و زایش و اغوای قهرمانان و شاهان برای ربودن
تخمه و نابودی قبیلة دشمن است .این نقش در داستان بیژن و منیژه از سوی منیژه نقض میشود و
به همین دلیل افراسیاب از او بیزار میشود و او را از خود دور میکند.
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