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چکیده
در قصههای پریان ،بارداریها و زایشها نیز ،همچون دیگر رخدادها و عناصر اینگونۀ ادبی ،صورتهایی
دگرگونه و فراطبیعی دارند .در این مقاله ،انواع بارداریها و زایشهای فراطبیعی در قصههای پریان
ایرانی بررسی میشود .سپس به کمک روش اسطورهشناسی ساختگرای کلود لوی استروس ،به تحلیل
ساختاری و تطبیقی این قصهها با اساطیر ایرانی و نیز اسطورههای دو سرزمین همجوار یعنی هند و
بینالنهرین پرداخته خواهد شد که پیوندهای فرهنگی و تاریخی با ایران دارند و بدین ترتیب
شباهتهای ساختاری بارداری و زایش در قصههای پریان ایرانی با این اسطورهها نشان داده خواهد شد.
سرانجام با توجه به اسطورهبنهای مشترک این روایات ،الگوی ساختاری این روایتها معین میشود و با
توجه به نشانهها و نمادهای موجود در روایات ،نقد و تحلیل میگردد .بررسی تطبیقی این قصهها و
اساطیر نشان میدهد که اشکال غیرمعمول بارداری و زایش در قصههای مورد بحث در اصل صورتهایی
اسطورهای هستند که در گذر زمان تغییر شکل داده و به صورتهایی مختلف در قصههای پریان نمود
یافتهاند .این روایتها تقابل دو مفهوم ناباروری (بارخواهی) در برابر بارآوری و عالم طبیعی در برابر عالم
فراطبیعی و کوشش برای حل آنها را نشان میدهند .در این روایتها ،تقابل غالباً به یاری عناصر واسطۀ
فراطبیعی مرتفع میشود .این گونه بارداریها و زایشهای غیرمعمول مختص قهرمانان قصههاست و
ایشان را از آغاز آفرینششان به عوالم دیگر متصل میکند و سیمای ابرانسانی و خصلتهای قهرمانی
ایشان را از همان لحظۀ بسته شدن نطفهشان آشکار مینماید تا ممتاز بودن آنها و جهانشان را از دیگر
انسانها آشکارتر سازد.
واژههای کلیدی :قصههای پریان ،اسطوره ،بارداری ،ساختارگرایی ،ایران ،هند ،بینالنهرین.
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مقدمه
در قصههای پریان ،بارداریها و نحوۀ زایش قهرمانان غالباً شکلی فراطبیعی و غیرمعمول
دارد ،اما این گونه بارداری و زایشهای غیرمعمول مختص قصههای پریان نیست ،بلکه
ساختاری کهن است که ریشه در اساطیر دارد .در این مقاله ،با استفاده از روش
اسطورهشناسی ساختاری کلود لوی استروس ،به بررسی ساختاری بارداری و زایش
فراطبیعی در قصههای پریان ایرانی میپردازیم .سپس ساختار مشابه آنها را در
اسطورههای ایران و دو سرزمین همسایه که با ایران روابط فرهنگی بیشتری داشتهاند،
یعنی هند و بینالنهرین ،مورد مطالعه قرار میدهیم و میکوشیم قانون ساختاری حاکم
بر این گونه روایات را معین کنیم .برای این کار ،نخست به تجزیۀ روایتهای مورد
1
بررسی به کوچکترین واحدهای سازندۀ آنها ،یعنی اسطورهبنهایشان میپردازیم (مقصود
از اسطورهبن جملهای است که بیانگر یک واقعۀ اسطورهای باشد .)Levi-Strauss, 1955: 430-431 :سپس
با توجه به اسطورهبنهای روایات ،تقابلهای موجود در آنها را جستجو میکنیم .بررسی
تقابلهای دوگانه یکی از شاخصهای اصلی روش لوی استروس است .به باور لوی
استروس ،جهان نظمی مبتنی بر تقابل دارد و آدمی جهان را به عنوان امری متناقض
درک و تجربه میکند .او معتقد است که آدمی در جهان و تجربهاش از عالم با
تقابلهایی چون باال و پایین ،چپ و راست ،مرد و زن ،زندگی و مرگ و  ...درگیر است و
اساساً رسالت و هدف اسطوره فراهم آوردن الگویی منطقی برای رفع یا کمرنگ نمودن
همین تقابلهاست (Levi-Strauss, 1955: 443؛ وازیمن و گووز87 :1971 ،؛ سگال-175 :1971 ،
 .)179لوی استروس بر این باور است که اسطورهها با قرار دادن یک تقابل در برابر تقابلی
دیگر ،که برای آدمی پذیرفتهتر است ،میکوشند تا پذیرش و درک تقابلها را برای آدمی
آسانتر کنند (سگال100-178 :1971 ،؛ .)Penner, 1998: 10در مرحلۀ بعد و پس از تعیین
الگوی ساختاری روایتها ،به تحلیل و بررسی این قصهها و نمادهای موجود در روایات
میپردازیم .گفتنی است که پژوهشگران غربی مانند اتو رانک ،1فن هان ،9کمبل 1و
راگالن ،5که تحقیقاتی در زمینۀ الگوی زندگی قهرمان و غالباً از منظر روانشناختی
انجام دادهاند ،و نیز پژوهشگرانی که در ایران به بررسی الگوی ساختاری زندگی پهلوانان
اساطیری ایرانی پرداختهاند ،به نحوۀ غیرمعمول زایش قهرمانان اسطورهای اشاره کردهاند
1. mytheme
2. O. Rank
3. von Hahn
4. J. Campbell
5. L. Raglan

پژوهشهای ایرانشناسی ،سال ،8شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 9/7931

(سگال151-150 :1971 ،؛ 111-119؛ کمبل911 :1971 ،؛ حقپرست و یاحقی .)1975 ،همچنین در
برخی از پژوهشهای ایرانی ،به بنمایۀ تولد نمادین قهرمان در تعدادی از قصههای
عامیانۀ ایرانی و اسطورهها از دیدگاه روانشناختی پرداخته شده است (شکرایی ،)1971 ،اما
تاکنون به بررسی الگو و قانون ساختاری قصههای پریان ایرانی در بارداریها و زایشهای
فراطبیعی و اسطورههای مشابه آنها در ایران و سرزمینهای همسایه پرداخته نشده
است.
 .7بارداری و زایشهای فراطبیعی در قصههای پریان ایرانی
در بسیاری از قصههای پریان ایرانی ،گاه نحوۀ بسته شدن نطفه و باردار شدن زن و
گاهی شکل زایش فرزند صورتهایی غیرمعمول و فراطبیعی دارد .این گونههای بارداری
*،
و زایش غیرمعمول در آغاز قصههای مختلفی مانند نوعهای شمارۀ 909 ،909 ،*909B
*
*
 915 ،901 ، 550 ،509C ، 115L ،915Aو  980دیده میشود (مارزلف :1991 ،ذیل همین
شمارهها) .در بارداریهای غیرمتعارف ،معموالً زوجی نابارور با دخالت یک عامل میانجی و
فراطبیعی بارور میشوند و در زایشهای غیرمعمول ،غالباً زوجی عقیم با دخالت یک
عامل واسطۀ فراطبیعی صاحب فرزندی با هیأتی غیرانسانی (گیاه یا جانور) میگردند که
گاهی این فرزند بعداً تبدیل به یک انسان میشود و گاهی هم تا پایان قصه به همان
( )1
شکل غیرانسانی باقی میماند.
بارداریها و زایشهای فراطبیعی مختص قهرمانان قصههاست؛ قهرمانانی که اغلب
انسانهایی ویژه و برتر از دیگر انسانها ،چه به لحاظ ظاهر و هوش و چه از نظر توان
بدنی یا حمایت شدن توسط نیروهای فوقطبیعی مانند دیوان و پریان و  ،...هستند (رک:
درویشیان و خندان199 :1/1989 ،؛ همو 109 :9/1989؛ همو 191 :11/1987؛ همو -171 ،118 :18/1981

 .)179در قصههای پریان غالباً هنگامی که مردی خواهان فرزند است ،فرزندان پسر و
هنگامی که زنی خواهندۀ باروری است ،فرزندان دختر هستند (درویشیان و خندان:1/1989 ،
111-119؛ همو 110-197 ،591 :11/1987؛ همو 175 ،118-119 ،110 :18/1981؛ همو -599 :7/1998

.)588
با بررسی قصههای پریان ایرانی میتوان سه گونۀ کلی بارداری فراطبیعی و دو
گونۀ زایش غیرمعمول را در آنها مشخص کرد .انواع بارداریهای فراطبیعی در این
قصهها عبارتند از .1 :بارداری با خوردن یک خوراک ویژه (اغلب یک میوه) که درویشی
به زوج نابارور میدهد؛  .1باردار شدن با دعا و عبادت؛  .9ازدواج با یک دختر خاص.
زایشهای غیرمعمول در قصهها به دو صورت دیده میشود .1 :تبدیل شدن اشیا و مواد
مختلف به نوزاد با دعای یک درویش؛  .1زایش به شکل یک گیاه یا جانور .در ادامه به
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ذکر و بررسی نمونههایی از هر یک از گونههای یادشده در قصههای پریان ایرانی و
اسطورههای ایرانی ،هندی و بینالنهرینی میپردازیم .در این بخش میکوشیم تا
گشتارها( )1و تفاوتهای موجود در هر دسته از قصهها را نیز ذکر کنیم تا روشنتر شود
که اگر چه روساخت این قصهها متفاوت است ،همچنانکه با توجه به جدول و در نهایت
الگوی ساختاری این روایات آشکار میشود ،ژرفساخت این روایتها یکسان است.
 .2-7انواع بارداریهای فراطبیعی در قصههای پریان ایرانی
 .7-2-7بارداری با خوردن خوراک

این گونه بارداری در آغاز بسیاری از قصههای پریان ایرانی دیده میشود .در برخی از این
گونه موارد ،نه تنها فرایند بارداری به صورتی غیرمعمول رخ میدهد ،که پس از زایمان و
به دنیا آمدن کودک نیز ماجراهای غیرمعمول همچنان ادامه مییابد .مثالً در قصۀ
«جانتیغ و چل گیس» ،پادشاه بیفرزند با سیبی که از درویشی گرفته است صاحب
پسری میشود ،اما پسر مرده به دنیا میآید ،در حالی که تیغی همراه اوست .با راهنمایی
درویش ،پادشاه درمی یابد که باید تیغ را به گردن کودک بیندازد تا او جان بگیرد
(درویشیان و خندان .)171 ،109 :9/1989 ،در برخی موارد ،این گونه باروری منجر به زایش
فرزندانی ناقص اما همچنان ممتاز و با خصائصی برجسته میشود .مثالً در قصۀ «نیمه-
کون» ،همۀ زنان شاه سیبهایی را ک ه درویش به آنها داده است ،کامل میخورند و
فرزندانی سالم میزایند ،اما یکی از زنها نیمی از سیب را میخورد و یک بچۀ نیمه به
دنیا میآورد که توانایی فوقالعادهای دارد .هنگامی که برادران نیمهپسر اسیر دیوی
میشوند ،او به یاری آنها میرود و نجاتشان میدهد (همو .)588-599 :7/1981 ،در قصۀ «لت
خروسی» هم ،که روایتی دیگر از این قصه است ،فرزند ناقص به کمک این تواناییهای
فراطبیعی خود موفق می شود که با حاکم زورگو مقابله کند و طلب پدرش را از او بگیرد
(همو .)110-197 :11/1987 ،در قصۀ «متیل شمشیر هفت محمدی» ،پیامبر جایگزین
درویش شده است .در این قصه ،سیب هفتمین زن را گربه میرباید و در نتیجه او
صاحب فرزندی معلول و یکپا میشود .زن شیون سر میدهد و در این هنگام پیامبر در
برابر او ظاهر میشود و شمشیرش را به مثابۀ افسونی به کمر کودک میبندد .این چنین
کودک توانایی راه رفتن پیدا میکند .این پسر نظرکرده هم ،علیرغم نقص مادرزادی،
تواناییهایی فوق العاده دارد .او همچون پهلوانان نیرومند است و در راه رسیدن به دختر
مورد عالقهاش موفق می شود که حیوانات درنده ،اژدها و دیوی را از پای دربیاورد (همو،
 .)508-505 :17/1981در قصۀ «سره» ،عالوه بر بارداری از طریق خوردن میوه ،با شکل
غیرمتعارف دیگری از بارداری نیز روبرو هستیم .در این قصه ،پیرمرد خارکشی به دلیل
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گرسنگی ،کل اناری را می خورد که درویشی به نیت باروری به او داده است و خود باردار
میگردد .او یک سر بدون تن به دنیا میآورد که در هنگام ازدواج و در حجله تبدیل به
جوانی بسیار زیبا میشود (همان .)18-15 ،گفتنی است که در برخی از قصهها ،درویشی که
سبب بارور شدن زوج گشته است ،پس از چند سال و در سنین نوجوانی به دنبال فرزند
میآید و او را با خود میبرد .این مورد در قصههایی دیده میشود که فرزندان پسرند .در
این قصهها ،نوجوانان سفرها و مخاطرات دشواری را از سر میگذرانند و در پایان با
دخترانی زیبا ازدواج میکنند (همو177-170 ،111-109 :9/1989 ،؛ همو175-171 :5/1981 ،؛ همو،
180-115 :8/1985؛ همو .)508-505 :7/1981 ،از آنجا که این سفرها غالباً به ازدواج ختم
میشود ،چنین مینماید که این مسافرتها بازتابی از آیینهای گذرند که نوجوانان را
برای ازدواج و ورود به مرحلۀ جدید زندگی آماده میکنند.
 .2-2-7بارداری با دعا و عبادت

در برخی دیگر از قصه ها ،بارداری پس از عبادت ،نذر کردن یا اطعام فقرا اتفاق میافتد.
در قصۀ «بیبی نگار و میسَس قبار» ،زنی نابارور با دعا کردن نزد درختی نظرکرده و
نذر نمودن برای آن صاحب فرزند میشود (همو .)111-119 :1/1989 ،از دیگر نمونههای این
گونه بارداری میتوان به قصههای «چلگزهمو» و «ملک زیور» اشاره کرد که در آنها شاه
نابارور با دعای مستمندان و چهل شب جمعه عبادت کردن صاحب فرزند میشود (همو،
957 ،170 :9/1989؛ همو )9(.)591-599 :17/1981 ،در قصۀ «دختران انار» ،شاه با نذر ریختن
روغن و عسل در دریا برای ماهیها صاحب پسری میشود (همو.)77 :5/1981 ،
 -9-2-7بارداری از طریق ازدواج با دختری خاص

در برخی از قصهها تنها راه فرزنددار شدن ازدواج با دختری خاص است که توسط
درویش یا یاریگر قصه به شاه معرفی میشود .مثالً قصههای «شهزادۀ شهر سبز» و
«گوهر ابریشم و دختر شاه پریان» این چنین هستند (همو518 :8/1985 ،؛ همو :11/1987
.)111
 .9-7زایشهای فراطبیعی در قصههای پریان ایرانی
 .7-9-7زایش بهواسطۀ تبدیل یک شیء به نوزاد با دعای درویش

در این گونه موارد ،درویشی به یاری دعا و افسونی به برخی اشیا یا مواد آنها را تبدیل به
یک کودک میکند .برای نمونه ،در قصۀ «دختر دال» ،درویشی به زنی نازا وردی
میآموزد که تا چهل روز به تخم مرغی که درون گهوارهای نهاده است بخواند .پس از
چهل روز ،از درون تخم مرغ ،دختری زیبا بیرون میآید (همو .)119 ،110 :18/1981 ،این
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گونه زایش در قصههای «گوردله» و «دُدَر هَویری و بی گل هزاری» هم به صورت تبدیل
شدن قلوه و خمیر به دخترانی زیبا دیده میشود (همو591 :11/1987 ،؛ همو.)175 :18/1981 ،
گفتنی است که دختران زادشده به صورتهای فراطبیعی هم همچون پسرانی که این
گونه زاده میشوند از سایرین ممتاز هستند .آنها یا بسیار زیبا هستند یا بسیار باهوشتر
و زرنگ تر از دیگر دختران و معموالً شاهزادگان یا از ما بهتران را شیفتۀ خود میکنند و
با آنها ازدواج مینمایند (همو119-119 :1/1989 ،؛ همو198-199 /5 :1981 ،؛ همو-517 :11/1987 ،
591؛ همو.)111-110 :11/1981 ،
 .2-9-7زادن فرزند از گیاه یا جانور

این گونۀ زایش در قصههای پریان ایرانی به این شکل دیده میشود که غالباً زنی به
درگاه خدا دعا میکند که بچهدار شود و پس از چندی صاحب فرزندی میشود که یا
شکل انسان نیست یا انسانی است که درون گیاه یا به جلد جانوری رفته است .برای
نمونه ،در قصۀ «آنخودک» ،زنی نازا برای فرزنددار شدن به درگاه خدا دعا میکند و
مقداری نخود میزاید .پس از مدتی ،یکی از نخودها شروع به سخن گفتن میکند و
خود را فرزند زن معرفی مینماید (همو .)199 :1 /1998 ،در قصههای «قصۀ کدو»« ،کدو» و
«دختر درزی و شاهزاده» ،زنان نازا کدویی به دنیا میآورند و در قصۀ «گرازک» زن
گرازی میزاید که از دل آنها پسر و دخترانی زیبا بیرون میآیند .در قصههای «دختر
درزی و شاهزاده»« ،کدو» و «گرازک» ،پسر پادشاه دختر را ،که پنهانی از جلد خود
بیرون آمده است ،میبیند و شیفتۀ وی میشود .او دختر را وادار میکند که از جلدش
بیرون بیاید و با وی ازدواج مینماید .در «قصۀ کدو» ،کدو از پدرش میخواهد که دختر
حاکم را برایش خواستگاری کند و در حجله پسر از درون کدو بیرون میآید و با دختر
ازدواج میکند (همو198-199 :5/1981 ،؛ همو198-195 :11/1987 ،؛ همو ،987-981 :10/1981 ،همو،
.)11-15 :11/1987
 .2انواع بارداری و زایش فراطبیعی در اسطوره
 .7-2بارداری از طریق خوردن

بارور شدن زوجی نازا با خوردن یک گیاه را در اسطورههای هندی و مهابهارات واهدی
دارد )1(.در اسطورۀ راجه برهدرت 1نقل شده است که عابدی افسونی بر یک انبه
میخواند و آن را به راجه میدهد .هر یک از زنان راجه نیمی از انبه را میخورند و باردار
میشوند ،اما هر کدام یک نیمه فرزند میزایند .زنان از ترس ،فرزندان نیمه را بیرون
1. Brhadratha
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شهر رها میکنند .دیوزنی بچههای نیمه را مییابد و آنها را به هم میزند .دو نیمه به هم
میچسبند و تبدیل به یک نوزاد میشوند .دیوزن از خوردن کودک پشیمان میشود و
کودک را به راجه و همسرانش بازمیگرداند (مهابهارات .)119 :1958 ،دربارۀ زاده شدن
میمونی به نام هَنومَن ،که به خاطر خدماتش به راما شهرت دارد ،روایتی نقل شده که
مشابه قصۀ «متیل شمشیر هفت محمدی» و روایتهای مختلف آن است .در این قصه،
شهریار دشرتهه 1به نیت پسردار شدن به هر یک از سه همسر خویش کیکی میدهد.
کایکیی ،1جوانترین همسر دشرتهه ،در خوردن کیک تردید میکند و زغنی کیک را
میرباید و آن را به جنگلی میبرد که انجَنه ،9اپسرهای که بر اثر نفرینی تبدیل به
میمونی شده است ،آنجا زندگی میکند .انجنه کیک را میخورد ،باردار میشود و هنومن
را میزاید .دشرتهه هم صاحب چهار پسر میشود (ایونس .)189 ،71-87 :1981 ،روایتی دیگر
نیز در مهابهارت دربارۀ راجهای بزرگ به نام جوناش 1وجود دارد که یادآور قصۀ «سره»
است .در این قصه ،عارفی به نام بهرگ 5به نیت فرزنددار شدن جوناش بر کوزهای آب
افسونی میخواند تا آن را زنان راجه بنوشند و باردار شوند اما راجه به خاطر تشنگی و به
اشتباه آب را میخورد و خود باردار میشود .او پسری بسیار زیبا به دنیا میآورد .این
پسر که مورد توجه خاص اِندر و دیوتهها( )5قرار میگیرد ،فوراً رشد میکند و دو برابر
مردان دیگر میشود .برهما نیز به وی کمان و زرهی میبخشد که هیچ سالحی بر آن
کارگر نیست (مهابهارت .)998-910 :1958 ،مشابه این ساختار در اسطورههای بینالنهرین نیز
دیده میشود .در اسطورههای این سرزمین ،از پادشاهی به نام اتنه 1یاد شده است که
بیفرزند است و به درگاه ایزد شمّش البه و زاری میکند تا گیاه والدت را به او بدهد.
شمّش او را به جایگاه عقابی هدایت میکند و او به یاری عقاب در جستجوی گیاه والدت
به سیر در آسمانها میپردازد .اگرچه پایان این اسطوره در دست نیست ،اما با توجه به
فهرست نامهای پادشاهان سومری چنین مینماید که سرانجام اتنه گیاه والدت را یافته
و صاحب پسری شده است (مککال.)87-81 :1979 ،
 .2-2بارداری با دعا و عبادت

بنمایۀ بارداری از طریق دعا و عبادت را در اسطورۀ ایرانی فرزنددار شدن زروان میتوان
دید .بنا بر این روایت ،زروان هزار سال قربانی میکند تا صاحب پسری شود .اما پس از
1. Daśartha
2. Kaikeyi
3. Anjana
4. Junāĥ
5. Bhrgu
6. Etana
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هزار سال در برآورده شدن آرزویش دچار تردید میشود .در همان لحظه ،نطفهای دوقلو
در وی پدید میآید که از آن اورمزد و اهریمن زاده میشوند ،اورمزد نتیجۀ اجابت
درخواست او و اهریمن نمود شک او (هینلز .)119 :1985 ،نظیر این روایت در روایات
1
اسطورهای هندی هم دیده میشود .برای نمونه ،دو عابد برای فرزنددار شدن راجه درپد
دعا میکنند و بدین ترتیب از میان آتش هوم پسری بیرون میآید که زرهی بر تن،
کمانی در یک دست ،شمشیری در دست دیگر و تاجی بر سر دارد .در پی پسر ،دختری
زیبا نیز از آتش بیرون میآید .در داستان تولد بهرگ هم او با دعای برهما از میان آتش
هوم متولد میشود (مهابهارت .)191-191 ،11 :1958 ،همچنین جد راجه چترباهن 1به نیت
فرزنددار شدن به عبادت میپردازد .پس مهادیو 9یا شیوا برای او دعا میکند و او و نسل
وی هر یک صاحب یک پسر میشوند (همان .)100 :1958 ،در روایت نل و دمن ،1راجه بهیم
با دعای عابدی صاحب سه پسر و یک دختر میگردد (همان .)178 :1958 ،در روایتی دیگر،
راجه بدربهه 5به نیت داشتن فرزند به عبادت میپردازد .اگست 1عارف برای او دعا
میکند .پس از چندی ،راجه صاحب دختری میشود که بعد با اگست ازدواج مینماید
(همان .)918-919 :1958 ،در روایتی دیگر ،ریشی یا عارفی بالده 9نام پس از ریاضت صاحب
8
فرزندی با عمر دراز میگردد (همان .)919 :1958 ،در روایت عاشقانۀ سویتری و ستیاون
شهریار اشوپتی 7به درگاه زن برهما ،بانوخدا سویتری ،زاری میکند .پس او صاحب
دختری زیبا به نام سویتری میشود (همان .)105 :1958 ،همین طور راجهای به نام
سومک 10با راهنمایی برهمنی تک پسرش را میسوزاند و زنانش بوی سوختن او را
استنشاق میکنند و این گونه او صاحب صد پسر میشود (ویاسه .)910-998 :1958 ،در این
روایت ظاهراً عبادتی در کار نیست ،اما عملی که راجه به گفتۀ برهمن انجام میدهد،
شبیه به نوعی آیین عبادی است و به همین دلیل این روایت را در اینجا ذکر کردیم .در
یکی از اساطیر بابلی نیز پادشاهی دانیال نام به درگاه خدایان دعا میکند که به او
پسری عطا کنند .او به ریاضتی سخت تن میدهد و به این ترتیب صاحب پسری میشود
1. Drupada
2. Citravāhana
3. Mahādeva
4. Nala and Damayanti
5. Vidarbha
6. Agastya
7. Bāladhi
8. Savitri and Satyāvan
9. Aśvapati
10. Somaka
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(گریمال .)81-89 :1989 ،در روایتی دیگر از بینالنهرین ،مردی ثروتمند برای فرزنددار شدن
به معبد خورشید میرود و نذر و نیاز میکند و با شفاعت خورشید خدا نزد مردوک
صاحب پسرانی دوقلو میشود (همان .)79-71 ،همچنین در اساطیر کنعانی ،پادشاهی به نام
کرت 1شبی پس از البه و گریۀ بسیار به خواب میرود و در خواب ایزد بعل بر او ظاهر
میشود .بعل به او میگوید که به نیت فرزنددار شدن یک گوسفند ،یک بز و دو کبوتر را
در معبد قربانی کند و سپس به کشور اودوم 1لشکر بکشد و دختر پادشاه آن سرزمین را
به زنی بخواهد .این چنین ،کرت با آن دختر ازدواج میکند و از او صاحب هفت دختر و
هفت پسر میشود (همان.)119-111 ،
.9-2زایش غیرمعمول در اسطوره

زایش با هیأتهای غیرانسانی نیز در روایتهای مهابهارت نظایری دارد .راجهای به نام
سگر به عبادت میپردازد .پس مهادیو به وی مژده میدهد که از یکی از همسرانش
صاحب شصت هزار فرزند و از دیگری صاحب یک پسر میشود ،اما آن شصت هزار پسر
هالک خواهند شد و نسل او از آن یک پسر باقی میماند .پس از مدتی ،یکی از همسران
وی یک پسر و دیگری کدویی میزاید .راجه با راهنمایی ندایی آسمانی کدو را میشکند
و شصت هزار تخم درونِ آن را در کوزۀ پرروغن میاندازد و در جایی پاک نگه میدارد.
پس از چندی تخمهای کدوی درون کوزه تبدیل به شصت هزار پسر میشوند (همان،
 .)915-911در روایتی دیگر ،ریشی بزرگی به نام مندپال 9پس از مرگش و در آن دنیا به
دلیل نداشتن پسر ناشاد است .پس از چندی ،به وی خبر داده میشود که پرندهای به
دنیا فرستاده شده و از آنها دو زن برای او پدید آمده است .ریشی نزد زنان میرود .یکی
از آن زنان چهار تخم میگذارد که از آنها چهار فرزند به وجود میآید (همان.)107 ،
 .9جدول اسطورهبنها و تحلیل روایات
چنان که دیدیم ،ساختار فرزندآوری و زایش فراطبیعی در قصههای پریان ایرانی و
اساطیر ایرانی ،هندی و بینالنهرینی شباهت آشکاری به یکدیگر دارد .در این قصهها،
زوجی نازا به یاری یک میانجی ،که غالباً یک درویش یا عابد است ،و نیز به کمک عوامل
فراطبیعی ،که به صورت های دعا ،نذر ،خوردن خوراکی ویژه یا ازدواج با دختری خاص
ظاهر میشوند ،صاحب فرزند میگردند .بدین ترتیب این روایات ،تقابل بنیادین ناباروری
(بارخواهی) در برابر بارآوری و کوشش برای مرتفع ساختن آن را به نمایش میگذارند.
1. Keret
2. Oudoum
3. Mandapāla
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عالوه بر این ،با دقت در ساختار یادشده و هویت طرفین تقابل ،میتوان تقابل دیگری،
یعنی تقابل عالم طبیعی و عالم فراطبیعی را نیز تشخیص داد .خداوند یا ایزدان و
الهگانی که زوج نابارور به درگاه آنها دعا میکنند قطب بارآور و نمایندۀ عالم فراطبیعی و
زوج نابارور و خواهان فرزند نمایندۀ عالم طبیعی هستند که بهواسطۀ عالم فراطبیعی بار
میگیرن د .البته گفتنی است که تقابل عالم فراطبیعی و عالم طبیعی در اسطورۀ زروان
که خود یک ایزد و موجودی آسمانی است دیده نمیشود .برای روشنتر شدن
شباهتهای ساختاری روایتهای مورد بررسی ،اسطورهبنهای اصلی هر روایت و
تقابلهای آنها در جدول زیر مشخص شدهاند.
جدول اسطورهبنهای روایات مربوط به بارداری و زایش فراطبیعی
شاه فرزندی ندارد.

شاه صاحب پسری
میشود که تیغی افسون
جان اوست.

شاه نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

نیمهکون

شاه فرزندی ندارد.

شاه صاحب دو پسر سالم
و یک پسر نیمه میشود.

متیل
شمشیر هفت
محمدی

نام روایت

شاه فرزندی ندارد.

شاه صاحب شش پسر
سالم و یک پسر معلول
میشود.

شاه نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.
شاه نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.
خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

مرد عقیم است.

مرد صاحب شش پسر
سالم و پسری به شکل
یک نیمه خروس
میشود.
پیرمرد خود یک سر
میزاید که بعداً تبدیل به
پسری میشود.
شاه صاحب یک دختر و
یک پسر میشود.

مرد نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

پیرمرد نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.
شاه نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.
خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

شاه نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

شاه نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

جانتیغ و
چلگیس

ناباروری

باروری

عالم طبیعی

عالم فراطبیعی
خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

لت خروسی
سره

پیرمرد فرزندی
ندارد.

گوهر ابریشم و
دختر شاه پریان

شاه پیر فرزندی
ندارد.

شهزادۀ شهر
سبز

شاه فرزندی ندارد.

شاه صاحب پسری
میشود.

چلگزه مو

شاه فرزندی ندارد.

شاه صاحب پسری
میشود.
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شاه فرزندی ندارد.

شاه صاحب پسری
میشود.

شاه نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

زن نازا و خواهان
فرزندی است.

زن صاحب دختری
میشود.

زن نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

درخت نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

زن نازاست.

از درون تخم مرغ،
دختری زیبا به دنیا
میآید.

زن نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

زن نازاست.

قلوه تبدیل به دختری
میشود.

زن نازاست.

خمیر تبدیل به دختری
میشود.

زن نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.
زن نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.
خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

آنخودک

زن نازاست.

دختر درزی
و شاهزاده

مرد درزی فرزندی
ندارد.

زن مقداری نخود میزاید
و یکی از نخودها فرزند
آنها میشود.
زن کدویی میزاید که از
درون آن دختری بیرون
میآید.

زن نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.
زن درزی نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.
خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

زن کدویی میزاید که از
درون آن پسری بیرون
میآید.

زن نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

زن نازاست.

زن صاحب دختر زیبایی
در جلد گراز میشود.

زن نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

زروان

زروان در آرزوی
داشتن پسری است.

زروان اورمزد و اهریمن را
میزاید.

-------------

-------------

راجه برهدرت

برهدرت فرزندی
ندارد.

برهدرت صاحب یک پسر
میشود.

برهدرت نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

ایزدان نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
هستند.

دشرتهه پسرانی
میخواهد.

دشرتهه صاحب چهار
پسر میشود .انجنه
هنومن را میزاید.

دشرتهه نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

ایزدان نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
هستند.

ملک زیور

شاه فرزندی ندارد.

شاه صاحب پسری
میشود.

شاه نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

خداوند نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

دختران انار
بیبی نگار و
میسس قبار
دختر دال
گوردله
دُدَر هَویری
بی گل
هزاری
قصۀ کدو

ــــــــــــــــ

گرازک
دشرتهه
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راجه دروپد

دروپد پسری
میخواهد.

دروپد صاحب یک پسر و
یک دختر میشود.

راجه دروپد نمایندۀ
عالم طبیعی و بارخواه
است.

ایزدان نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
هستند.

جد چترباهن

جد راجه چترباهن
فرزندی ندارد.

جد چترباهن و اعقابش
هر یک صاحب پسری
میشوند.

جد چترباهن نمایندۀ
عالم طبیعی و بارخواه
است.

ایزدان نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
هستند.

بهیم فرزندی ندارد.

بهیم صاحب سه پسر و
یک دختر میشود.

بهیم نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

ایزدان نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
هستند.

بدربهه فرزندی
ندارد.

بدربهه صاحب دختری
میشود.

راجه بدربهه نمایندۀ
عالم طبیعی و بارخواه
است

ایزدان نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
هستند.

بالده فرزندی ندارد.

بالده صاحب پسری
میشود.

ریشی بالده نمایندۀ
عالم طبیعی و بارخواه
است.

ایزدان نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
هستند.

اشوپتی فرزندی
ندارد.

اشوپتی صاحب دختری
میشود.

اشوپتی نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

سویتری نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

راجه سومک

راجه سومک پسرانی
میخواهد.

او صاحب صد پسر
میشود.

سومک نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

ایزدان نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
هستند.

راجه مندپال

راجه مندپال پسری
میخواهد.

راجه صاحب چهار فرزند
میشود.

مندپال نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

ایزدان نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
هستند.

راجه سگر فرزندی
ندارد.

یکی از زنان راجه سگر
کدویی میزاید که از
درون آن شصت هزار
پسر بیرون میآید و از
دیگری صاحب یک پسر
میشود.
اتنه صاحب پسری
میشود.

راجه سگر نمایندۀ
عالم طبیعی و بارخواه
است.

ایزدان نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
هستند.

اتنه نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه است

ایزدان نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
هستند...
اآ نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

راجه جوناش

جوناش فرزندی
ندارد.

جوناش صاحب پسری
میشود.

جوناش نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

ایزدان نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
هستند.

نل و دمن
راجه بدربهه
ریشی بالده
سویتری
راجه سگر
اتنه

اتنه فرزندی ندارد.

کمان الهه

دانیال پسری ندارد.

دانیال صاحب پسری
میشود.

دانیال نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.
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آرزوی ازیادرفته

کرت تنهاست و زن
و فرزندی ندارد.

کرت دختر پادشاه اودوم
را به زنی میگیرد .او
صاحب هفت پسر و هفت
دختر میشود.

کرت نمایندۀ عالم
طبیعی و بارخواه
است.

بعل نمایندۀ عالم
فراطبیعی و بارآور
است.

با بررسی روایات یاد شده و اسطورهبنهای مشترک آنها ،الگوی ساختاری این گونه
روایتها را میتوان به این ترتیب مشخص کرد:
عامل یا عواملی نابارور بارخواه در پی زایا شدن هستند.
عامل بارآور به کمک واسطههایی عوامل نابارور یا بارخواه را زایمند میسازد.

در این روایات ،درویش یا عابد ،که خود شخصیتی دوبعدی و طبیعی -فراطبیعی یا
زمینی-آسمانی دارد ،بهعنوان واسطۀ میان ایزدان یا عالم فراطبیعی و زوج نازا در عالم
طبیعی عمل میکند و تقابل را برطرف و زوج نازا را زایا میسازد .چنانکه در بخشهای
پیش اشاره کردیم ،گاهی و در برخی روایتها ،از جمله «آنخودک»« ،دُدَر هَویری ،بی
گل هزاری» و «گوردله» ،میانجی به معنای یک شخص وجود ندارد و در حقیقت جادو و
نیروی کالم یا دعای زوج مانند یک میانجی عمل میکند و باروری را ممکن میسازد .با
توجه به ساختار اسطورهای بارداریها و زایشهای فراطبیعی و این امر که در اساطیر
غالباً عنصر واسطهای وجود دارد که برطرفکنندۀ تقابل است ،چنین مینماید که این
قصههای پریان اشکال تحولیافتۀ ساختار مورد بحث هستند که در گذر زمان بیشتر
تحت تأ ثیر عوامل مختلفی چون سالئق و شرایط راوی ،عرف و باورهای جامعه و
فرایندهای گشتاری قرار گرفته و از شکل اولیۀ این ساختار دور شدهاند و بدین صورت
نمود یافتهاند .در حالی که در قصههای پریان با درویش ،پیرمرد یا پیامبر روبرو هستیم،
در اسطورههای بینالنهرینی مورد بحث با شمّش یا ایزد بعل و در روایات هندی مورد
بحث با عارفان یا ریشیها ،بهمثابۀ میانجی میان انسانها و ایزدان و الهگان یا آفریدگار،
مواجهیم .بهعالوه ،در حالی که در قصهها با نماز و عبادت به درگاه خداوند به نیت
بارداری روبرو هستیم ،در اساطیر مزبور خدمت کردن در معابد ایزدان و الهگان و نذر و
نیاز و قربانی برای آنها را میبینیم (رک :گریمال71 ،81 :1989 ،؛ مهابهارت،191-191 ،11 :1958 ،
 .)915-911 ،107فرزند حاصل از این گونه بارداری و زایشها نیز طبیعتی دوبعدی و
طبیعی -فراطبیعی یا زمینی-آسمانی دارد و همین ویژگیها به وی سیمایی اسطورهای
میبخشد .این ماهیت دوگانۀ او در حقیقت بازتاب خصلت اسطورهای وی است و به او
این امکان را می دهد که با رفت و آمد در هر دو سوی تقابل ،هدف و کارکرد خود را ،که
کمرنگ و مرتفع ساختن تقابل هاست ،به انجام رساند .خلقت و تولد فراطبیعی قهرمانان
بیانگر آن است که قهرمانی امری اکتسابی نیست و قهرمانان از پیش تعیین میشوند
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(کمبل .)911 :1971 ،بدین ترتیب ،زایش غیرمعمول و بسته شدن نطفۀ قهرمانان قصهها به
صورت فراطبیعی ،با متصل نمودن ایشان از همان ابتدای خلقتشان به منبع نیروهای
فوق طبیعی و عوالم دیگر ،از آنها موجوداتی ممتاز از دیگر شخصیتهای قصه و
شخصیتهایی اسطورهگون میسازد که با تواناییهای خارقالعادۀ خود میتوانند با
قطبهای منفی قصهها مقابله نمایند و همواره پیروز شوند .همین خصلت اسطورهگون
قهرمانان است که آنها و زایششان را با برخی نشانههای اسطورهای و نمادهای باروری
مانند سیب ،انار ،تخم مرغ ،آب و گراز در قصههای پریان ایرانی پیوند میدهد.
در بیشتر این روایات ،گیاه در بارورسازی عوامل نابارور نقشی اساسی دارد و این
امر مرتبط با باور اسطورهای پیوند انسان با گیاه است .گیاهتباری و زایش بهواسطۀ
خوردن یک گیاه ،ازدواج با گیاهان یا تولد به پیکر آنها از مضامینی است که در اساطیر
و آیینهای اغلب مناطق دنیا دیده میشود .این باورها ریشه در باور به زایندگی زمین به
عنوان زهدان طبیعت دارد .این زهدانِ حیات و گیاهان و هر چه از آن پدید میآید زنده
هستند .پس نزدیک شدن به آنها هم مایۀ تقویت قوای زاینده است .همین باور به
گیاهان به عنوان مظهر زندگی پایانناپذیر منجر به باور به «درخت کیهانی» یا «درخت
زندگی» شده است که رمز کیهان و آفرینش و تجدید حیات بیوقفۀ آن و باروری است
و غالباً ایزدی که نماد طبیعت بارور است نیز آن را همراهی میکند (الیاده،188 :1987 ،
171-171؛ دوبوکور17 ،11-7 :1989 ،؛ شوالیه و گربران .)171-175 :9/1999 ،گذشته از این ،میوهها و
عناصری که در قصههای مورد بررسی با باروری و فرزندآوری پیوند دارند ،مانند سیب،
انار ،کدو ،تخم مرغ و گراز ،نیز خود در اساطیر با مفاهیم زایندگی و باروری و ایزدان و
الهگان آن مرتبط هستند و به همین دلیل هم هست که در این قصهها خاصیتی
فراطبیعی و جادویی مییابند و به عنوان عناصری بارورساز عمل میکنند.
سیب ،گذشته از این که میوۀ درخت شناخت نیک و بد است ،مظهر باروری و
توالد و نشانۀ عشق و امیال جنسی است (شوالیه و گربران901-900 :9/1999 ،؛ Ferber, 2007:
 .)12انار با زنانگی ،زایش و زن ایزدان آن در ارتباط است .دانههای انار در مناطق
گستردهای از جهان ،نماد باروری ،فراوانی و فرزندان بسیار شمرده میشود .این میوه با
الهگان عشق و باروری مانند دمتر ،پرسفونه و هرا مرتبط بود .همچنین نقل شده است
که آفرودیت ،الهۀ عشق ،درخت انار را به دست خود در قبرس کاشت (شوالیه و گربران،
150 :1/1998؛ هال199-191 :1989 ،؛ پورداود .)190 :1981 ،درخت زندگی در بینالنهرین ،ترکیبی
از درختان مختلفی پنداشته می شد که درخت انار به عنوان رمز باروری یکی از این انواع
بود (دوبوکور .)19 :1999 ،کدو نیز به دلیل تخمهای بسیارش در مناطق مختلف جهان نماد

پژوهشهای ایرانشناسی ،سال ،8شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 75/7931

باروری و فراوانی و توالد شمرده میشود .در یک اسطورۀ آفرینش هندوچین ،داستانی
دربارۀ پدید آمدن نسل بشر از یک کدو وجود دارد که یادآور قصههای پریان ایرانی
«کدو» و «قصۀ کدو» است .در این اسطوره ،نسل بشر از کدویی به وجود آمده و حاصل
ازدواج تنها جفت نجاتیافته از طوفان است .در اسطورههای چینی هم نقل شده است
1
که نیای اسطورهای چینیان ،پانگو  ،کدو بوده است (الیاده189 :1987 ،؛ شوالیه و گربران،
 .)599-595 :1/1985زایش آدمی از تخم مرغ نیز در اساطیر امری آشناست .در عهد
باستان ،برخی از ملل ،انسان اولیه را زادۀ تخم مرغی میدانستند .در چین و هند
معتقدند که پانگو و بنا بر یک روایت پرجاپتی 1این گونه زاده شدهاند .همچنین برخی
از قهرمانان دیگر چینی از تخمی که از خورشید آبستن شده بود یا از هضم تخمهای
پرنده توسط مادرشان به دنیا آمدها ند .افزون بر این ،پدید آمدن جهان از تخم مرغ هم
نظریه ای مشترک در میان بسیاری از اقوام است .در ساختار تمامی اسطورههای کیهان،
تخم مرغ در حقیقت زهدانی است که همۀ آفرینش از آن زاده میشوند .معموالً پس از
خائوس یا بی نظمی اولیه ،تخم مرغ به عنوان اولین اصل نظم جهان نمودار میشود.
کلیت اشکال پس از این تخم مرغ ایجاد میشود (شوالیه و گربران.)918 ،911 /1 :1997 ،
همچنین گراز از روزگار باستان تا قرون وسطی و بعد از آن در برخی مناطق ،نماد
باروری زمین و نیز مظهر ماه بوده است .گراز حیوان مقدس ایزد باروری اسکاندیناوی،
فریر ،9بود (وارنر501 :1981 ،؛ صمدی .)15 :1919 ،در شهر سوخته و نواحی اطراف آن در ایران،
تعداد بسیاری از پیکرکهایی به شکل حیواناتی چون گراز یافت شده که از آنها به
عنوان تمثالهای الهۀ باروری و به منظور دورکردن آفات در انبارهای غله استفاده
میشده است (مرعشی.)1971 ،
در قصههای پریان مورد بررسی ،همین نمادها و عناصر به زوج نابارور کمک
میکنند تا نیروی باروری خود را بازیابند و بدین ترتیب در رفع و حل تقابل نقشی
کلیدی ایفا مینمایند .قدرت بارورکنندۀ میوههایی چون سیب و انار چنان نیرومند است
که فارغ از جنسیت شخصی که آن را میخورد ،سبب بارداری میشوند ،چنانکه در قصۀ
«سره» ،مرد با خوردن کل اناری که درویشی به او میدهد ،خود باردار میشود و در
قصۀ «لت خروسی» ،خروسی نصف سیب را میخورد و این امر سبب شکل گرفتن نطفۀ
فرزندی نیمه به شکل خروس در بطن زن میگردد .در روایت هندیِ راجه جوناش ،آب،
که مایۀ اصلی حیات و بارورکنندۀ زمین و طبیعت است ،چنین خاصیتی دارد و خود
1. Pʼ an-ku
2. Prajāpati
3. Freyr
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راجه با خوردن آب باردار میشود .همچنین کدو ،که با زایندگی و اسطورههای آفرینش
نخستین انسان پیوند دارد ،در قصههای پریان ،بهمثابۀ بطن و زهدان مادر ،نطفۀ
زوجهای نابارور را در خود نگاه میدارد .در اسطورۀ آفرینش هندوچین ،نسل بشر از
کدویی پدید میآید که حاصل ازدواج تنها جفت نجات یافته از طوفان است .بنا بر این
اسطوره ،نوع بشر در طوفانی نابود شده و تنها یک برادر و یک خواهر به صورت
معجزهآسایی در کدویی از معرکه جان سالم به در میبرند .آنها به ناچار با هم میآمیزند
و زن کدویی میزاید و از تخم کدویی که بر دشت افشانده میشود نژاد بشر پدید می-
آید .در روایات اسطورۀ چینی آفرینش هم نقل شده است که نیای اسطورهای چینیان،
پانگو ،به کمک یک کدو از طوفان نجات مییابد و در روایتی دیگر آمده که او خود یک
کدو بوده است (الیاده189 :1987 ،؛ شوالیه و گربران .)595 :1/1985 ،روایت متعلق به هندوچین و
اسطورۀ چینی ،اساطیر خلقت و بنابراین صورتهایی بسیار کهن هستند که نحوۀ
آفرینش بشر را روایت میکنند .در روایت مهابهارت ،که صورتی مشابه همان بنمایه و
ساختار است ،نمودهای فرهنگ و تمدن و حرکت به سوی عقـالنی کردن داستان و
منـطق دیده میشود .در این روایت ،دیگر نه نسل بشر ،که شصت هزار پسر از کدو زاده
میشوند .در اینجا ،تخم های کدو در طبیعت و کوه و دشت رها و سپس تبدیل به انسان
نمیشوند ،بلکه راجه سگر بایست آنها را برای مدتی درون کوزه نگهداری کند ،و کوزه از
نشانه های تمدن بشری و نمادی زنانه و رمز زهدان زنان است (شوالیه و گربران:1/1985 ،
 .)191در این روایت ،تخمههای کدو باید برای پیکر انسانی یافتن همان روندی را پشت
سر بگذارند که نطفه برای تبدیل شدن به نوزادی کامل باید در رحم مادر طی کند و
چندی در آنجا بماند .با این حال ،همچنان این انسان نیست که فرزندان را در بطن خود
میپرورد ،بلکه ای ن نقش به کوزه داده شده است که مظهر زهدان و همچنین ایزدبانوی
حاصلخیزی است .در قصههای پریان ایرانی هم ،همچون روایت هندی ،زنان نازا کدویی
میزایند ،اما از آن نه نسل بشر و نه شصت هزار پسر ،که یک دختر و یک پسر زیبا زاده
میشود (درویشیان و خندان197 :5/1981 ،؛ همو .)987-981 :10/1981 ،آرد نیز که در قصۀ «دُدَر
هَویری بی گل هزاری» دختری از آن زاده میشود (همو ،)179-171 :18/1981 ،در پیوند با
مفهوم و آیینهای باروری و زایندگی است .چنین مینماید که زاده شدن از آرد و
پیکرک خمیری در این قصه از بقایای آیینی بینالنهرینی است که به منظور بارورسازی
انجام میشده است .در بینالنهرین باستان ،در آیینهای مختلف ،کپههایی از آرد فراهم
میشده که بهمنزلۀ پیشکشی به ایزدان یا نمادی از خدایان بوده است .در این مراسم ،از
خمیرهای گوناگون مخلوط با گیاهان برای ساختن پیکرههایی استفاده میشده که هدف
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آنها بهبود توانایی جنسی بود ( .)Black and Green, 2004: 84همین طور ،با توجه به
ارتباط گراز با الهه های باروری و جایگاه و اهمیت آن در ایران یا دست کم بخشهایی از
ایران از جمله شهر سوخته ،میتوان انگاشت که قصۀ «گرازک» و عطا شدن دختری زیبا
در پوست گرا ز به زوج نابارور نیز در ارتباط با این باورها دربارۀ این جانور و الهۀ زایش
است.
 .5نتیجه
قصههای پریان مورد بررسی در این مقاله ،بیانگر تقابل ناباروری (بارخواهی)و بارآوری و
تقابل عالم طبیعی و عالم فراطبیعی یا تقابل انسان و ایزدان یا خداوند هستند و اگرچه
این روایات ظاهراً متفاوت به نظر میرسند ،اما تحلیل ساختاری این روایتها و توجه به
اسطورهبنهای مشترک آنها نشان میدهد که ژرفساخت این روایات یکسان است و اگر
تفاوتی میان آنها دیده میشود مربوط به روساخت آنهاست .در این روایات ،تقابل غالباً
به یاری یک عنصر واسطه ،که خصلتی دوگانه و طبیعی در برابر فراطبیعی یا زمینی در
برابر آسمانی دارد و نیز عناصری با خاصیتهای فراطبیعی برطرف میشود و نتیجۀ آن
فرزندی است که خصلتی طبیعی و فراطبیعی و اسطورهای دارد و قهرمان قصه است .او
که ماهیتی اسطورهگون دارد ،موظف است که تقابلهای موجود در روایات را کمرنگ یا
برطرف سازد .همین خصلت دوگانۀ وی این امکان را برای او فراهم میسازد تا با حرکت
در دو سوی تقابل رسالتش را به انجام رساند .زایش و خلقت قهرمان به صورتهای
فراطبیعی و پیوندش با نمادهای اسطورهای و مرتبط با باروری در قصههای پریان نیز در
پیوند با همین ماهیت اسطورهگون اوست که وی را از آغاز آفرینشش از دیگر انسانها
ممتاز میسازد.
پینوشتها
 .1شایان ذکر است که بارداری غیرمعمول در حماسهها و الگوی زندگی پهلوانان ایرانی هم ،البته به صورتهایی
دیگر و منطقیتر نسبت به قصههای پریان ،دیده میشود؛ مثالً مادران پهلوانان معموالً بارداریها و زایمانهای
دشوارتری نسبت به دیگر زنان دارند (رک :حقپرست و یاحقی.)17-18 ،11 :1975 ،
 .1لوی استروس ،که در پژوهشهای خود متأثر از علم زبانشناسی بود ،اصطالح «گشتار» را برای تغییرات یک
اسطوره نسبت به اسطورۀ کلیدی ،یعنی اسطورهای که پژوهش با آن آغاز میشود ،و دیگر اسطورهها به کار برده
است  .او معتقد بود که اگر یک جنبه از یک اسطوره غیرقابل فهم به نظر برسد ،میتوان آن را گشتاری از یک جنبۀ
مشابه اسطورهای دیگر در نظر گرفت که با همان گروه اسطورهای بهجهت موضوعش مرتبط است .به بیان دیگر ،هر
گاه بخواهیم گوناگونی اشکالی را توضیح دهیم که بر طبق آنها میتوان عناصر را ترکیب کرد ،باید از گشتار کمک
بگیریم .البته لوی استروس خود اشاره کرده است که گشتار ،آن چنان که برخی انتظار دارند ،یک فرآیند کامل را
پدید نمیآورد و به نمایش نمیگذارد ،بلکه این فرایند تنها نشان میدهد که میتوان هر اسطوره را به صورت
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جداگانه همچون صورتی در نظر گرفت که از یک الگوی مشخص به وجود آمده است و بهتدریج از طریق روابط
متقابل میان چند اسطوره و بررسی آنها تشخیص داده میشود (Strauss, 1969: 13؛ لویاستروس:1985 ،
.)91
 .9در روایات اسالمی هم ماجرای مشابهی دربارۀ تولد حضرت فاطمه (ع) وجود دارد .پیش از تولد حضرت فاطمه
(ع) ،جبرئیل بر پیامبر ظاهر میشود و میگوید که باید چهل روز از حضرت خدیجه (ع) دوری گزیند .پیامبر چهل
روز دور از حضرت خدیجه (ع) به روزه و عبادت مشغول میشود و هر شب با غذای بهشتی (خرما و انگور) افطار
مینماید .بنا بر برخی روایتها ،در شب چهلم ،جرئیل سیبی بهشتی را برای پیامبر میآورد و از او میخواهد تا آن
را دو نیم کند ،نیمی را خود و نیمی را حضرت خدیجه بخورند  .طبق این روایت ،هنگامی که پیامبر سیب را نصف
میکنند ،نوری از آن ساطع میگردد و از همین سیب است که نطفۀ حضرت فاطمه (ع) بسته میشود (عمادزاده،
 .)19-15 :1991این مورد هر دو گونۀ باروری ،باردار شدن با دعا و عبادت و باروری با خوردن خوراکی ،را شامل
میشود.
 .1تلفظ نامهای هندی غالباً از ترجمۀ مهابهارت گرفته شده است.
 :Devatas .5دیوتهها سه خدا بودند که گاه تبدیل به یک خدا میشدند .آنها میان آسمان و زمین در رفت و آمد
بودند (.)Coleman, 1832: 139
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