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 هچکید
 ییها صورت ،یادب گونۀ ینا رخدادها و عناصر گریهمچون د ،زین ها شیو زا ها یباردار ان،یپر یها در قصه

 انیپر یها در قصه یعیفراطب یها شیو زا ها یمقاله، انواع باردار نیدارند. در ا یعیدگرگونه و فراطب
 لیاستروس، به تحل یلو کلود یساختگرا یشناس. سپس به کمک روش اسطورهشود یم یبررس یرانیا

هند و  یعنی جوار هم نیدو سرزم یها سطورها زیو ن یرانیا ریها با اساط قصه نیا یقیو تطب یساختار
 بیترت نیدارند و بد رانیبا ا یخیو تار یفرهنگ یوندهایکه پ پرداخته خواهد شد نیالنهر نیب

. داده خواهد شدها نشان  اسطوره نیا اب یرانیا انیپر یها در قصه شیو زا یباردار یساختار یها شباهت
و با  شود یم نیمع ها  تیروا نیا یساختار یالگو ات،یروا نیا مشترک یها بن با توجه به اسطوره سرانجام

ها و  قصه نیا یقیتطب یبررس .گرددمینقد و تحلیل  ها و نمادهای موجود در روایات، توجه به نشانه
 ییها در اصل صورت مورد بحث یها در قصه شیو زا یباردار رمعمولیکه اشکال غ دهد ینشان م ریاساط

نمود  انیپر یها در قصه مختلف ییها و به صورت تغییر شکل داده گذر زمان در ههستند ک یا اسطوره
عالم  عالم طبیعی در برابر و یورآبار در برابر )بارخواهی( یبارورناها تقابل دو مفهوم  تیروا نی. ااند افتهی

 ۀعناصر واسط یاریبه  تقابل غالباً ها، تیروا نی. در ادهند یحل آنها را نشان م یبرا کوششو  فراطبیعی
و  هاست مختص قهرمانان قصه رمعمولیغ یها شیها و زا یگونه باردار نیا .دشو یمرتفع م یعیفراطب
 یقهرمان یها و خصلت یابرانسان یمایو س کند یمتصل م گریبه عوالم د نششانیرا از آغاز آفر ایشان

 گریبودن آنها و جهانشان را از د تا ممتاز دینما یشان آشکار م بسته شدن نطفه ۀرا از همان لحظ شانیا
 ها آشکارتر سازد. انسان
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 مقدمه
زایش قهرمانان غالباً شکلی فراطبیعی و غیرمعمول  ۀو نحو ها بارداری ،های پریان در قصه

بلکه  ،های پریان نیست مختص قصه های غیرمعمول و زایشاما این گونه بارداری  ،دارد
ر این مقاله، با استفاده از روش ساختاری کهن است که ریشه در اساطیر دارد. د

ری و زایش وی استروس، به بررسی ساختاری بارداکلود ل شناسی ساختاری اسطوره
ها را در پردازیم. سپس ساختار مشابه آن های پریان ایرانی می فراطبیعی در قصه

اند،  روابط فرهنگی بیشتری داشته سایه که با ایرانهای ایران و دو سرزمین هم اسطوره
کوشیم قانون ساختاری حاکم  دهیم و می مورد مطالعه قرار می ،النهرین یعنی هند و بین

های مورد  روایت ۀبه تجزی ا معین کنیم. برای این کار، نخستبر این گونه روایات ر
مقصود )پردازیم  یم 1هایشان نب آنها، یعنی اسطوره ۀترین واحدهای سازند بررسی به کوچک

سپس  (.Levi-Strauss, 1955: 430-431 :ای باشد اسطوره ۀای است که بیانگر یک واقع جمله بن از اسطوره
کنیم. بررسی های موجود در آنها را جستجو می لهای روایات، تقاب بن با توجه به اسطوره

های اصلی روش لوی استروس است. به باور لوی  انه یکی از شاخصهای دوگ تقابل
جهان نظمی مبتنی بر تقابل دارد و آدمی جهان را به عنوان امری متناقض  ،استروس

اش از عالم با  کند. او معتقد است که آدمی در جهان و تجربه درک و تجربه می
است و ... درگیر  ی و مرگ وهایی چون باال و پایین، چپ و راست، مرد و زن، زندگ تقابل

رنگ نمودن  فراهم آوردن الگویی منطقی برای رفع یا کم اساساً رسالت و هدف اسطوره
-175: 1971؛ سگال، 87: 1971وازیمن و گووز،  ؛Levi-Strauss, 1955: 443)هاست  همین تقابل

برابر تقابلی ها با قرار دادن یک تقابل در  . لوی استروس بر این باور است که اسطوره(179
ها را برای آدمی  کوشند تا پذیرش و درک تقابل تر است، می که برای آدمی پذیرفته ،دیگر
تعیین بعد و پس از  ۀدر مرحل .(Penner, 1998: 10؛100-178: 1971)سگال، تر کنند  آسان

ها و نمادهای موجود در روایات  ، به تحلیل و بررسی این قصهها روایتالگوی ساختاری 
و  1، کمبل9، فن هان1رانکگفتنی است که پژوهشگران غربی مانند اتو  ردازیم.پ می

شناختی  الگوی زندگی قهرمان و غالباً از منظر روان ۀکه تحقیقاتی در زمین ،5راگالن
و نیز پژوهشگرانی که در ایران به بررسی الگوی ساختاری زندگی پهلوانان  ،اند انجام داده

اند  ای اشاره کرده غیرمعمول زایش قهرمانان اسطوره ۀد، به نحوان اساطیری ایرانی پرداخته
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. همچنین در (1975و یاحقی،  پرست ؛ حق911: 1971؛ کمبل، 111-119؛ 151-150: 1971)سگال، 
های  تولد نمادین قهرمان در تعدادی از قصه ۀمای های ایرانی، به بن برخی از پژوهش

اما  ،(1971)شکرایی،  است شناختی پرداخته شده وانها از دیدگاه ر ایرانی و اسطوره ۀعامیان
های  ها و زایش بارداری درهای پریان ایرانی  کنون به بررسی الگو و قانون ساختاری قصهتا

های همسایه پرداخته نشده  های مشابه آنها در ایران و سرزمین فراطبیعی و اسطوره
 است.

 

 ان ایرانیهای پری های فراطبیعی در قصه بارداری و زایش .7
بسته شدن نطفه و باردار شدن زن و  ۀهای پریان ایرانی، گاه نحو در بسیاری از قصه

  های بارداری هایی غیرمعمول و فراطبیعی دارد. این گونه گاهی شکل زایش فرزند صورت
 *،B909* ،909 ،909 ۀشمار های نوعهای مختلفی مانند  و زایش غیرمعمول در آغاز قصه

A915 ،L115* ،C509 ،550* ،901 ،915  ذیل همین 1991)مارزلف، شود  دیده می 980و :

 های غیرمتعارف، معموالً زوجی نابارور با دخالت یک عامل میانجی و . در بارداریها( شماره
های غیرمعمول، غالباً زوجی عقیم با دخالت یک  شوند و در زایش بارور می فراطبیعی

گردند که  می هیأتی غیرانسانی )گیاه یا جانور(صاحب فرزندی با  فراطبیعی ۀعامل واسط
شود و گاهی هم تا پایان قصه به همان  گاهی این فرزند بعداً تبدیل به یک انسان می

 (1)ماند. شکل غیرانسانی باقی می
هاست؛ قهرمانانی که اغلب  های فراطبیعی مختص قهرمانان قصه ها و زایش بارداری

چه به لحاظ ظاهر و هوش و چه از نظر توان  ها، انسانیی ویژه و برتر از دیگر ها انسان
: رک)هستند  ن و پریان و ...،طبیعی مانند دیوا بدنی یا حمایت شدن توسط نیروهای فوق

-171 ،118: 1981/18؛ همو 191: 1987/11؛ همو 109: 1989/9 ؛ همو199: 1989/1درویشیان و خندان، 

مردی خواهان فرزند است، فرزندان پسر و غالباً هنگامی که پریان های  . در قصه(179
: 1989/1)درویشیان و خندان، دختر هستند  باروری است، فرزندان ۀهنگامی که زنی خواهند

-599: 1998/7؛ همو 175 ،118-119 ،110: 1981/18؛ همو 110-197 ،591: 1987/11؛ همو 119-111

588). 
بارداری فراطبیعی و دو  کلی ۀتوان سه گون های پریان ایرانی می با بررسی قصه

های فراطبیعی در این  زایش غیرمعمول را در آنها مشخص کرد. انواع بارداری ۀگون
که درویشی ویژه )اغلب یک میوه(  . بارداری با خوردن یک خوراک1ها عبارتند از:  قصه

. ازدواج با یک دختر خاص. 9 ؛. باردار شدن با دعا و عبادت1 دهد؛ به زوج نابارور می
و مواد  . تبدیل شدن اشیا1شود:  ها به دو صورت دیده می های غیرمعمول در قصه یشزا

. زایش به شکل یک گیاه یا جانور. در ادامه به 1 ؛مختلف به نوزاد با دعای یک درویش



 النهرینی های ایرانی، هندی و بین های پریان ایرانی و اسطوره های فراطبیعی در قصه ها و زایش تحلیل ساختاری بارداری /4

های پریان ایرانی و  شده در قصههای یاد هایی از هر یک از گونه هذکر و بررسی نمون
کوشیم تا  پردازیم. در این بخش می النهرینی می بینهای ایرانی، هندی و  اسطوره
تر شود  را نیز ذکر کنیم تا روشن ها های موجود در هر دسته از قصه و تفاوت (1)گشتارها

که با توجه به جدول و در نهایت ها متفاوت است، همچنان این قصه که اگر چه روساخت
 ها یکسان است. روایت ساخت این شود، ژرف الگوی ساختاری این روایات آشکار می

 های پریان ایرانی های فراطبیعی در قصه انواع بارداری .7-2

 خوراک بارداری با خوردن .7-2-7

ی از این شود. در برخ های پریان ایرانی دیده می این گونه بارداری در آغاز بسیاری از قصه
ه پس از زایمان و ک ،دهد یند بارداری به صورتی غیرمعمول رخ میگونه موارد، نه تنها فرا

 ۀمثالً در قص یابد. دامه میبه دنیا آمدن کودک نیز ماجراهای غیرمعمول همچنان ا
صاحب  با سیبی که از درویشی گرفته است فرزند، پادشاه بی«جانتیغ و چل گیس»

در حالی که تیغی همراه اوست. با راهنمایی  ،آید اما پسر مرده به دنیا می ،شود پسری می
یابد که باید تیغ را به گردن کودک بیندازد تا او جان بگیرد  اه درمیدرویش، پادش

در برخی موارد، این گونه باروری منجر به زایش (. 171، 109: 1989/9)درویشیان و خندان، 
-نیمه» ۀدر قصمثالً شود.  فرزندانی ناقص اما همچنان ممتاز و با خصائصی برجسته می

خورند و  ه درویش به آنها داده است، کامل میهایی را ک زنان شاه سیب ۀ، هم«کون
نیمه به  ۀخورد و یک بچ ها نیمی از سیب را می اما یکی از زن ،زایند فرزندانی سالم می

پسر اسیر دیوی نیمه ای دارد. هنگامی که برادران العاده آورد که توانایی فوق دنیا می
 لت» ۀ. در قص(588-599: 1981/7و، )همدهد  رود و نجاتشان می شوند، او به یاری آنها می می

های  به کمک این توانایی این قصه است، فرزند ناقصکه روایتی دیگر از  ،هم« خروسی
شود که با حاکم زورگو مقابله کند و طلب پدرش را از او بگیرد  فراطبیعی خود موفق می

ین ، پیامبر جایگز«متیل شمشیر هفت محمدی» ۀدر قص (.110-197: 1987/11)همو، 
نتیجه او رباید و در  درویش شده است. در این قصه، سیب هفتمین زن را گربه می

دهد و در این هنگام پیامبر در  شود. زن شیون سر می پا میصاحب فرزندی معلول و یک
بندد. این چنین  افسونی به کمر کودک می ۀشود و شمشیرش را به مثاب برابر او ظاهر می
،  رغم نقص مادرزادی کند. این پسر نظرکرده هم، علی ا میه رفتن پیدکودک توانایی را

العاده دارد. او همچون پهلوانان نیرومند است و در راه رسیدن به دختر  هایی فوق توانایی
)همو، شود که حیوانات درنده، اژدها و دیوی را از پای دربیاورد  اش موفق می مورد عالقه

بر بارداری از طریق خوردن میوه، با شکل  ، عالوه«سره» ۀدر قص (.505-508: 1981/17
، پیرمرد خارکشی به دلیل  این قصه غیرمتعارف دیگری از بارداری نیز روبرو هستیم. در
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خورد که درویشی به نیت باروری به او داده است و خود باردار  گرسنگی، کل اناری را می
اج و در حجله تبدیل به آورد که در هنگام ازدو گردد. او یک سر بدون تن به دنیا می می

ها، درویشی که  . گفتنی است که در برخی از قصه(18-15 )همان،شود  جوانی بسیار زیبا می
سبب بارور شدن زوج گشته است، پس از چند سال و در سنین نوجوانی به دنبال فرزند 

د. در نشود که فرزندان پسر هایی دیده می قصهبرد. این مورد در  آید و او را با خود می می
گذرانند و در پایان با  دشواری را از سر می ها، نوجوانان سفرها و مخاطرات این قصه

؛ همو، 175-171: 1981/5؛ همو، 177-170 ،111-109: 1989/9)همو، کنند  دخترانی زیبا ازدواج می

فرها غالباً به ازدواج ختم . از آنجا که این س(508-505: 1981/7 ؛ همو،115-180: 1985/8
ند که نوجوانان را های گذر آیینها بازتابی از  نماید که این مسافرت د، چنین میشو می

 کنند. جدید زندگی آماده می ۀبرای ازدواج و ورود به مرحل

 بارداری با دعا و عبادت .7-2-2

افتد.  ها، بارداری پس از عبادت، نذر کردن یا اطعام فقرا اتفاق می در برخی دیگر از قصه
ردن نزد درختی نظرکرده و ، زنی نابارور با دعا ک«سَس قبار نگار و می  یببی» ۀدر قص

های این  از دیگر نمونه .(111-119: 1989/1)همو، شود  صاحب فرزند می نذر نمودن برای آن
اشاره کرد که در آنها شاه « ملک زیور»و « موگزهچل»های  توان به قصه بارداری می گونه

)همو، شود  و چهل شب جمعه عبادت کردن صاحب فرزند می نابارور با دعای مستمندان

.(591-599: 1981/17 ؛ همو،957 ،170: 1989/9
، شاه با نذر ریختن «دختران انار» ۀدر قص (9)

 .(77: 1981/5)همو، شود  ها صاحب پسری می روغن و عسل در دریا برای ماهی

 خاص یدختر بارداری از طریق ازدواج با -7-2-9

ازدواج با دختری خاص است که توسط  ها تنها راه فرزنددار شدن قصهاز در برخی 
و « شهر سبز ۀشهزاد»های  قصه مثالًشود.  درویش یا یاریگر قصه به شاه معرفی می

: 1987/11؛ همو 518: 1985/8)همو، این چنین هستند « گوهر ابریشم و دختر شاه پریان»

111). 
 ان ایرانیهای پری های فراطبیعی در قصه زایش .7-9

 درویش دیل یک شیء به نوزاد با دعایتب ۀواسط. زایش به7-9-7

در این گونه موارد، درویشی به یاری دعا و افسونی به برخی اشیا یا مواد آنها را تبدیل به 
 وردی ی نازادرویشی به زن، «دختر دال» ۀکند. برای نمونه، در قص یک کودک می

بخواند. پس از  ای نهاده است گهواره ی که درونبه تخم مرغآموزد که تا چهل روز  می
. این (119 ،110: 1981/18)همو، آید  چهل روز، از درون تخم مرغ، دختری زیبا بیرون می
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هم به صورت تبدیل « دُدَر هَویری و بی گل هزاری»و « گوردله»های  گونه زایش در قصه
. (175: 1981/18؛ همو، 591: 1987/11)همو، شود  شدن قلوه و خمیر به دخترانی زیبا دیده می

پسرانی که این های فراطبیعی هم همچون  شده به صورتگفتنی است که دختران زاد
تر  از سایرین ممتاز هستند. آنها یا بسیار زیبا هستند یا بسیار باهوش شوند گونه زاده می

کنند و  خود می ۀتر از دیگر دختران و معموالً شاهزادگان یا از ما بهتران را شیفت و زرنگ
-517: 1987/11؛ همو، 198-199/ 5: 1981؛ همو، 119-119: 1989/1)همو، نمایند  با آنها ازدواج می

 .(111-110: 1981/11؛ همو، 591
 زادن فرزند از گیاه یا جانور. 7-9-2

شود که غالباً زنی به  های پریان ایرانی به این شکل دیده می زایش در قصه ۀاین گون
شود که یا  پس از چندی صاحب فرزندی می شود و دار کند که بچه عا میدرگاه خدا د

شکل انسان نیست یا انسانی است که درون گیاه یا به جلد جانوری رفته است. برای 
کند و  به درگاه خدا دعا میبرای فرزنددار شدن زنی نازا ، «آنخودک» ۀنمونه، در قص

کند و  شروع به سخن گفتن می هاودنخ پس از مدتی، یکی اززاید.  مقداری نخود می
و « کدو»، «کدو ۀقص»های  . در قصه(199 :1/ 1998)همو،  نماید خود را فرزند زن معرفی می

زن « گرازک» ۀآورند و در قص به دنیا می ییکدوزنان نازا  ،«رزی و شاهزادهدختر د»
دختر »های  هآیند. در قص ی زیبا بیرون میه از دل آنها پسر و دخترانزاید ک گرازی می

که پنهانی از جلد خود  ،، پسر پادشاه دختر را«گرازک»و « کدو»، «درزی و شاهزاده
کند که از جلدش  شود. او دختر را وادار می وی می ۀبیند و شیفت بیرون آمده است، می

خواهد که دختر  ، کدو از پدرش می«کدو ۀقص»نماید. در  بیرون بیاید و با وی ازدواج می
آید و با دختر  یش خواستگاری کند و در حجله پسر از درون کدو بیرون میحاکم را برا
، همو، 987-981: 1981/10؛ همو، 198-195: 1987/11؛ همو، 198-199: 1981/5)همو، کند  ازدواج می

1987/11 :15-11). 
 

 انواع بارداری و زایش فراطبیعی در اسطوره .2
 بارداری از طریق خوردن .2-7

واهدی  مهابهاراتهای هندی و  نازا با خوردن یک گیاه را در اسطوره بارور شدن زوجی
نقل شده است که عابدی افسونی بر یک انبه  1برهدرت  راجه ۀدر اسطور (1).دارد
خورند و باردار  یک از زنان راجه نیمی از انبه را می دهد. هر خواند و آن را به راجه می می
زایند. زنان از ترس، فرزندان نیمه را بیرون  میاما هر کدام یک نیمه فرزند  ،شوند می

                                                           
1. Brhadratha 
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زند. دو نیمه به هم  یابد و آنها را به هم می های نیمه را می کنند. دیوزنی بچه شهر رها می
شود و  شوند. دیوزن از خوردن کودک پشیمان می چسبند و تبدیل به یک نوزاد می می

زاده شدن  ۀدربار (.119: 1958، مهابهارات)گرداند  کودک را به راجه و همسرانش بازمی
که به خاطر خدماتش به راما شهرت دارد، روایتی نقل شده که  ،نمیمونی به نام هَنومَ

های مختلف آن است. در این قصه،  و روایت« متیل شمشیر هفت محمدی» ۀمشابه قص
دهد.  به نیت پسردار شدن به هر یک از سه همسر خویش کیکی می 1شهریار دشرتهه

کند و زغنی کیک را  در خوردن کیک تردید می ،ترین همسر دشرتهه ، جوان1یکی یاک
نفرینی تبدیل به  که بر اثر ایه ، اپسر9نهبرد که انجَ و آن را به جنگلی می رباید می

ن شود و هنوم خورد، باردار می می نه کیک راکند. انج میمونی شده است، آنجا زندگی می
. روایتی دیگر (189 ،71-87: 1981)ایونس، شود  پسر می زاید. دشرتهه هم صاحب چهار را می

« سره» ۀوجود دارد که یادآور قص 1به نام جوناش ی بزرگ اراجه ۀدربار مهابهارتنیز در 
ای آب  به نیت فرزنددار شدن جوناش بر کوزه 5است. در این قصه، عارفی به نام بهرگ

ر شوند اما راجه به خاطر تشنگی و به خواند تا آن را زنان راجه بنوشند و باردا افسونی می
آورد. این  شود. او پسری بسیار زیبا به دنیا می خورد و خود باردار می اشتباه آب را می

کند و دو برابر  گیرد، فوراً رشد می قرار می (5)ها و دیوته اِندرپسر که مورد توجه خاص 
ه هیچ سالحی بر آن بخشد ک شود. برهما نیز به وی کمان و زرهی می مردان دیگر می

النهرین نیز  های بین . مشابه این ساختار در اسطوره(998-910: 1958، مهابهارت)کارگر نیست 
یاد شده است که  1های این سرزمین، از پادشاهی به نام اتنه شود. در اسطوره دیده می

بدهد.  کند تا گیاه والدت را به او البه و زاری می ششمّ ایزد فرزند است و به درگاهبی
کند و او به یاری عقاب در جستجوی گیاه والدت  ش او را به جایگاه عقابی هدایت میشمّ
اما با توجه به  ،چه پایان این اسطوره در دست نیستپردازد. اگر ها می سیر در آسمان به

نماید که سرانجام اتنه گیاه والدت را یافته  های پادشاهان سومری چنین می فهرست نام
 (.87-81: 1979کال، )مکاست  شده یو صاحب پسر

 بارداری با دعا و عبادت .2-2 

 توان انی فرزنددار شدن زروان میایر ۀبارداری از طریق دعا و عبادت را در اسطور ۀمای بن
. اما پس از کند تا صاحب پسری شود . بنا بر این روایت، زروان هزار سال قربانی میدید

                                                           
1. Daśartha 
2. Kaikeyi 

3. Anjana 

4. Junāĥ 

5. Bhrgu 

6. Etana 
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ای دوقلو  شود. در همان لحظه، نطفه دچار تردید میدر برآورده شدن آرزویش  هزار سال
اجابت  ۀاورمزد نتیج شوند، آن اورمزد و اهریمن زاده میآید که از  در وی پدید می

در روایات نظیر این روایت . (119: 1985)هینلز،  اودرخواست او و اهریمن نمود شک 
 1پدراجه دررزنددار شدن شود. برای نمونه، دو عابد برای ف ای هندی هم دیده می اسطوره
آید که زرهی بر تن،  کنند و بدین ترتیب از میان آتش هوم پسری بیرون می دعا می

کمانی در یک دست، شمشیری در دست دیگر و تاجی بر سر دارد. در پی پسر، دختری 
آید. در داستان تولد بهرگ هم او با دعای برهما از میان آتش  آتش بیرون میاز زیبا نیز 

به نیت  1چترباهن  . همچنین جد راجه(191-191 ،11: 1958، مهابهارت)شود  تولد میهوم م
کند و او و نسل  یا شیوا برای او دعا می 9پردازد. پس مهادیو فرزنددار شدن به عبادت می

، راجه بهیم 1نل و دمن. در روایت (100: 1958 ،همان)شوند  وی هر یک صاحب یک پسر می
در روایتی دیگر،  (.178 :1958 ،همان)گردد  پسر و یک دختر می با دعای عابدی صاحب سه

عارف برای او دعا  1پردازد. اگست به نیت داشتن فرزند به عبادت می 5راجه بدربهه
نماید  د که بعد با اگست ازدواج میشوکند. پس از چندی، راجه صاحب دختری می می

صاحب  نام پس از ریاضت 9بالده رفییا عا دیگر، ریشی روایتی. در (918-919 :1958 ،همان)
 8نسویتری و ستیاو ۀ. در روایت عاشقان(919 :1958 ،همان)گردد  فرزندی با عمر دراز می

کند. پس او صاحب  زاری می ،بانوخدا سویتری به درگاه زن برهما، 7تیاشوپ یارشهر
نام  ای به . همین طور راجه(105 :1958 ،همان)شود  دختری زیبا به نام سویتری می

سوزاند و زنانش بوی سوختن او را  تک پسرش را می با راهنمایی برهمنی 10سومک
. در این (910-998 :1958 ویاسه،)شود  کنند و این گونه او صاحب صد پسر می استنشاق می

دهد،  برهمن انجام می ۀاما عملی که راجه به گفت ،روایت ظاهراً عبادتی در کار نیست
است و به همین دلیل این روایت را در اینجا ذکر کردیم. در  شبیه به نوعی آیین عبادی

کند که به او  به درگاه خدایان دعا می دانیال نام یکی از اساطیر بابلی نیز پادشاهی
شود  دهد و به این ترتیب صاحب پسری می پسری عطا کنند. او به ریاضتی سخت تن می

                                                           
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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برای فرزنددار شدن نهرین، مردی ثروتمند ال . در روایتی دیگر از بین(81-89: 1989)گریمال، 
 و با شفاعت خورشید خدا نزد مردوک کند رود و نذر و نیاز می به معبد خورشید می

. همچنین در اساطیر کنعانی، پادشاهی به نام (79-71، همان)شود  قلو میصاحب پسرانی دو
عل بر او ظاهر رود و در خواب ایزد ب بسیار به خواب می ۀشبی پس از البه و گری 1کرت

گوید که به نیت فرزنددار شدن یک گوسفند، یک بز و دو کبوتر را  شود. بعل به او می می
دختر پادشاه آن سرزمین را  لشکر بکشد و 1در معبد قربانی کند و سپس به کشور اودوم

کند و از او صاحب هفت دختر و  ازدواج می آن دختربه زنی بخواهد. این چنین، کرت با 
 .(119-111 ،همان)شود  می هفت پسر

 زایش غیرمعمول در اسطوره.2-9 

نام  ای به . راجهنظایری دارد تمهابهارهای  در روایت نیز های غیرانسانی تزایش با هیأ
دهد که از یکی از همسرانش  پردازد. پس مهادیو به وی مژده می عبادت می سگر به

اما آن شصت هزار پسر  ،دشو صاحب شصت هزار فرزند و از دیگری صاحب یک پسر می
ماند. پس از مدتی، یکی از همسران  هالک خواهند شد و نسل او از آن یک پسر باقی می

شکند  با راهنمایی ندایی آسمانی کدو را می راجهزاید.  وی یک پسر و دیگری کدویی می
 دارد. اندازد و در جایی پاک نگه می روغن میپر ۀآن را در کوز و شصت هزار تخم درونِ

 ،همان)شوند  های کدوی درون کوزه تبدیل به شصت هزار پسر می پس از چندی تخم

از مرگش و در آن دنیا به  پس 9لابزرگی به نام مندپدر روایتی دیگر، ریشی  .(911-915
ای به  شود که پرنده دلیل نداشتن پسر ناشاد است. پس از چندی، به وی خبر داده می

رود. یکی  نزد زنان می ریشیزن برای او پدید آمده است.  دنیا فرستاده شده و از آنها دو
 .(107 ،همان)آید  گذارد که از آنها چهار فرزند به وجود می از آن زنان چهار تخم می

 

 ها و تحلیل روایات بن جدول اسطوره .9
های پریان ایرانی و  چنان که دیدیم، ساختار فرزندآوری و زایش فراطبیعی در قصه

ها،  النهرینی شباهت آشکاری به یکدیگر دارد. در این قصه ، هندی و بیناساطیر ایرانی
و نیز به کمک عوامل  ،که غالباً یک درویش یا عابد است ،زوجی نازا به یاری یک میانجی

های دعا، نذر، خوردن خوراکی ویژه یا ازدواج با دختری خاص  که به صورت ،فراطبیعی
 بدین ترتیب این روایات، تقابل بنیادین ناباروری گردند. شوند، صاحب فرزند می ظاهر می

گذارند.  برای مرتفع ساختن آن را به نمایش می کوششبارآوری و  در برابر )بارخواهی(
                                                           

1. Keret 

2. Oudoum 

3. Mandapāla 
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 ،توان تقابل دیگری شده و هویت طرفین تقابل، میساختار یادعالوه بر این، با دقت در 
اد. خداوند یا ایزدان و عالم فراطبیعی را نیز تشخیص د و عالم طبیعیتقابل یعنی 
عی و عالم فراطبی ۀقطب بارآور و نمایند کنند گاه آنها دعا میکه زوج نابارور به در یالهگان

عالم فراطبیعی بار  ۀواسطکه به عالم طبیعی هستند ۀنمایند زوج نابارور و خواهان فرزند
زروان  ۀاسطورد. البته گفتنی است که تقابل عالم فراطبیعی و عالم طبیعی در نگیر می

تر شدن  شود. برای روشن دیده نمی خود یک ایزد و موجودی آسمانی استکه 
های اصلی هر روایت و  بن های مورد بررسی، اسطوره های ساختاری روایت شباهت

 اند. های آنها در جدول زیر مشخص شده تقابل
 

 بارداری و زایش فراطبیعی های روایات مربوط به بن جدول اسطوره
 عالم فراطبیعی عالم طبیعی باروری ناباروری ایتنام رو

 و 
یغ

انت
ج ل
چ

س
گی

 

شاه صاحب پسری  شاه فرزندی ندارد.
شود که تیغی افسون  می

 جان اوست.

عالم  ۀندنمای شاه
طبیعی و بارخواه 

 .است

عالم  ۀخداوند نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.

مه
نی

ون
ک

 

شاه صاحب دو پسر سالم  شاه فرزندی ندارد.
 شود. می ک پسر نیمهی و

عالم  ۀندشاه نمای 
طبیعی و بارخواه 

 .است

عالم  ۀخداوند نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.

ل 
تی

م
ت 

هف
ر 

شی
شم

ی
مد

مح
 

شاه صاحب شش پسر  شاه فرزندی ندارد.
سالم و یک پسر معلول 

 شود. می

عالم  ۀندشاه نمای 
طبیعی و بارخواه 

 .است

عالم  ۀخداوند نمایند
بارآور  فراطبیعی و
 است.

ی
وس

خر
ت 

ل
 

مرد صاحب شش پسر  مرد عقیم است.
سالم و پسری به شکل 

یک نیمه خروس 
 شود. می

عالم  ۀندمرد نمای
طبیعی و بارخواه 

 .است

عالم  ۀخداوند نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.

ره
س

 

پیرمرد فرزندی 
 ندارد.

پیرمرد خود یک سر 
زاید که بعداً تبدیل به  می

 شود. پسری می

عالم  ۀپیرمرد نمایند
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀخداوند نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.

 و 
شم

ری
ر اب

وه
گ

ان
ری

ه پ
شا

ر 
خت

د
 

شاه پیر فرزندی 
 ندارد.

شاه صاحب یک دختر و 
 شود. یک پسر می

عالم  ۀشاه نمایند
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀخداوند نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.

هزا
ش

 ۀد
ر 

شه
بز

س
 

شاه صاحب پسری  شاه فرزندی ندارد.
 شود. می

عالم  ۀشاه نمایند
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀخداوند نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.

ل
چ

 هگز
 مو

شاه صاحب پسری  شاه فرزندی ندارد.
 شود. می

عالم  ۀشاه نمایند
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀخداوند نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.
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ور
 زی

ک
مل

 

شاه صاحب پسری  شاه فرزندی ندارد.
 شود. می

عالم  ۀشاه نمایند
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀخداوند نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.

نار
ن ا

ترا
دخ

 

شاه صاحب پسری  شاه فرزندی ندارد.
 شود. می

عالم  ۀشاه نمایند 
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀند نمایندخداو
فراطبیعی و بارآور 

 است.

ی
ب

 
ی

ب
  

 و 
گار

ن
ی

م
 

بار
س ق

س
 

زن نازا و خواهان 
 فرزندی است.

زن صاحب دختری 
 شود. می

عالم  ۀزن نمایند
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀدرخت نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.

ال
 د

تر
دخ

 

از درون تخم مرغ،  زن نازاست.
دختری زیبا به دنیا 

 د.آی می

عالم  ۀزن نمایند
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀخداوند نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.

دله
ور

گ
 

قلوه تبدیل به دختری  زن نازاست.
 شود. می

عالم  ۀندزن نمای
طبیعی و بارخواه 

 .است

عالم  ۀخداوند نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.

ی 
یر

هَو
دَر 

دُ
ل

 گ
ی

ب
ی 

زار
ه

 

ل به دختری خمیر تبدی زن نازاست.
 شود. می

عالم  ۀزن نمایند
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀخداوند نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.

ک
ود

نخ
آ

 

زاید  زن مقداری نخود می زن نازاست.
و یکی از نخودها فرزند 

 شود. آنها می

عالم  ۀزن نمایند
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀخداوند نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.
ی 

رز
 د

تر
دخ

ده
هزا

شا
و 

 
مرد درزی فرزندی 

 ندارد.
زاید که از  می ییکدو زن

درون آن دختری بیرون 
 آید. می

عالم  ۀزن درزی نمایند
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀخداوند نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.

ص
ق

 ۀ
دو

ک
 

 
 ــــــــــــــــ

زاید که از  می ییکدوزن 
درون آن پسری بیرون 

 آید. می

عالم  ۀزن نمایند
بارخواه و طبیعی 

 است.

عالم  ۀخداوند نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.

ک
راز

گ
 

زن صاحب دختر زیبایی  زن نازاست.
 شود. در جلد گراز می

عالم  ۀزن نمایند
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀخداوند نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.

ان
رو

ز
 

زروان در آرزوی 
 داشتن پسری است.

اورمزد و اهریمن را  زروان
 زاید. می

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

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

ت
در

ره
ه ب

اج
ر

 

برهدرت فرزندی 
 ندارد.

برهدرت صاحب یک پسر 
 شود. می

عالم ۀ ندنمای برهدرت
طبیعی و بارخواه 

 .است

عالم  ۀایزدان نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 هستند.

هه
رت

دش
 

دشرتهه پسرانی 
 خواهد. می

چهار دشرتهه صاحب 
شود. انجنه  می پسر

 زاید. ن را میهنوم

عالم  ۀندنمای دشرتهه
طبیعی و بارخواه 

 .است

عالم  ۀایزدان نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 هستند.
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ش
ونا

 ج
جه

را
 

فرزندی  جوناش
 ندارد.

جوناش صاحب پسری 
 شود. می

عالم  ۀنمایند جوناش
بارخواه طبیعی و 
 .است

عالم  ۀایزدان نمایند
رآور فراطبیعی و با
 هستند.

پد
رو

 د
جه

را
 

دروپد پسری 
 خواهد. می

دروپد صاحب یک پسر و 
 شود. یک دختر می

 ۀراجه دروپد نمایند
عالم طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀایزدان نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 هستند.

ن
اه

ترب
 چ

جد
 

جد راجه چترباهن 
 فرزندی ندارد.

جد چترباهن و اعقابش 
پسری  هر یک صاحب

 .شوند می

 ۀجد چترباهن نمایند
عالم طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀایزدان نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 هستند.

ن
دم

 و 
ل

ن
 

بهیم صاحب سه پسر و  بهیم فرزندی ندارد.
 شود. یک دختر می

عالم  ۀنمایند بهیم
بارخواه  طبیعی و

 است.

عالم  ۀایزدان نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 هستند.

هه
درب

ه ب
اج

ر
 

بهه فرزندی بدر
 ندارد.

بدربهه صاحب دختری 
 شود. می

 ۀراجه بدربهه نمایند
عالم طبیعی و بارخواه 

 است

عالم  ۀایزدان نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 .هستند

ده
 بال

ی
یش

ر
 

بالده صاحب پسری  بالده فرزندی ندارد.
 شود. می

 ۀریشی بالده نمایند
عالم طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀایزدان نمایند
راطبیعی و بارآور ف

 هستند.

ی
تر

وی
س

 

فرزندی  اشوپتی
 ندارد.

صاحب دختری  اشوپتی
 شود. می

عالم  ۀنمایند اشوپتی
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀسویتری نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.
ک

وم
 س

جه
را

 

راجه سومک پسرانی 
 خواهد. می

او صاحب صد پسر 
 شود. می

عالم  ۀسومک نمایند
ه طبیعی و بارخوا

 است.

عالم  ۀایزدان نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 هستند.

ال
دپ

من
ه 

اج
ر

 

راجه مندپال پسری 
 خواهد. می

راجه صاحب چهار فرزند 
 شود. می

عالم  ۀمندپال نمایند
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀایزدان نمایند 
فراطبیعی و بارآور 

 هستند.

گر
 س

جه
را

 

راجه سگر فرزندی 
 ندارد.

ه سگر یکی از زنان راج
زاید که از  کدویی می

درون آن شصت هزار 
آید و از  پسر بیرون می

دیگری صاحب یک پسر 
 شود. می

 ۀراجه سگر نمایند
عالم طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀایزدان نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 هستند.

نه
ات

 

اتنه صاحب پسری  اتنه فرزندی ندارد.
 شود. می

عالم  ۀاتنه نمایند
 خواه استطبیعی و بار

عالم  ۀایزدان نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 ...هستند

هه
ن ال

ما
ک

 

دانیال صاحب پسری  دانیال پسری ندارد.
 شود. می

عالم  ۀدانیال نمایند
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀاآ نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.
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اد
ازی

ی 
زو

آر
ته

رف
 

تنهاست و زن  کرت
 و فرزندی ندارد.

اودوم دختر پادشاه  کرت
گیرد. او  به زنی می را

صاحب هفت پسر و هفت 
 شود. دختر می

عالم  ۀنمایند کرت
طبیعی و بارخواه 

 است.

عالم  ۀبعل نمایند
فراطبیعی و بارآور 

 است.

های مشترک آنها، الگوی ساختاری این گونه  بن با بررسی روایات یاد شده و اسطوره     
 کرد: توان به این ترتیب مشخص ها را می روایت

 .عامل یا عواملی نابارور بارخواه در پی زایا شدن هستند
 سازد. عوامل نابارور یا بارخواه را زایمند می هایی عامل بارآور به کمک واسطه

فراطبیعی یا  -طبیعیبعدی و شخصیتی دوکه خود  ،در این روایات، درویش یا عابد
عالم  لم فراطبیعی و زوج نازا دریا عا میان ایزدان ۀعنوان واسطآسمانی دارد، به-زمینی

های  که در بخشچنانسازد.  کند و تقابل را برطرف و زوج نازا را زایا می طبیعی عمل می
دُدَر هَویری، بی »، «آنخودک»از جمله  ،ها پیش اشاره کردیم، گاهی و در برخی روایت

ادو و ج ت، میانجی به معنای یک شخص وجود ندارد و در حقیق«گوردله»و « گل هزاری
سازد. با  کند و باروری را ممکن می مانند یک میانجی عمل مینیروی کالم یا دعای زوج 
های فراطبیعی و این امر که در اساطیر  ها و زایش ای بارداری توجه به ساختار اسطوره

نماید که این  تقابل است، چنین می ۀکنند ای وجود دارد که برطرف غالباً عنصر واسطه
ستند که در گذر زمان بیشتر ساختار مورد بحث ه ۀیافتن اشکال تحولی پریا ها قصه

ثیر عوامل مختلفی چون سالئق و شرایط راوی، عرف و باورهای جامعه و تحت تأ
اند و بدین صورت  این ساختار دور شده ۀو از شکل اولی  فرایندهای گشتاری قرار گرفته

درویش، پیرمرد یا پیامبر روبرو هستیم،  های پریان با اند. در حالی که در قصه نمود یافته
مورد  هندی روایاتدر  ایزد بعل و ش یا با شمّ مورد بحث النهرینی های بین در اسطوره

، ها و ایزدان و الهگان یا آفریدگار میانجی میان انسان ۀمثاببه ،ها با عارفان یا ریشی بحث
دت به درگاه خداوند به نیت اها با نماز و عب در حالی که در قصهعالوه، مواجهیم. به

خدمت کردن در معابد ایزدان و الهگان و نذر و  روبرو هستیم، در اساطیر مزبور بارداری
، 191-191 ،11: 1958، مهابهارت؛ 71 ،81: 1989گریمال، : رک) بینیم نیاز و قربانی برای آنها را می

بعدی و عتی دوطبی یزنها  فرزند حاصل از این گونه بارداری و زایش (.911-915 ،107
ای  ها به وی سیمایی اسطوره آسمانی دارد و همین ویژگی-فراطبیعی یا زمینی -طبیعی

ای وی است و به او  بازتاب خصلت اسطوره او در حقیقت ۀبخشد. این ماهیت دوگان می
که  ،دهد که با رفت و آمد در هر دو سوی تقابل، هدف و کارکرد خود را این امکان را می

هاست، به انجام رساند. خلقت و تولد فراطبیعی قهرمانان  و مرتفع ساختن تقابلکمرنگ 
شوند  بیانگر آن است که قهرمانی امری اکتسابی نیست و قهرمانان از پیش تعیین می
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ها به  قهرمانان قصه ۀترتیب، زایش غیرمعمول و بسته شدن نطف  . بدین(911: 1971)کمبل، 
ایشان از همان ابتدای خلقتشان به منبع نیروهای  صورت فراطبیعی، با متصل نمودن

های قصه و  طبیعی و عوالم دیگر، از آنها موجوداتی ممتاز از دیگر شخصیت فوق
توانند با  خود می ۀالعاد های خارق سازد که با توانایی گون می هایی اسطوره شخصیت

 گونت اسطورهلها مقابله نمایند و همواره پیروز شوند. همین خص های منفی قصه قطب
ای و نمادهای باروری  های اسطوره قهرمانان است که آنها و زایششان را با برخی نشانه

 دهد. های پریان ایرانی پیوند می مانند سیب، انار، تخم مرغ، آب و گراز در قصه

در بیشتر این روایات، گیاه در بارورسازی عوامل نابارور نقشی اساسی دارد و این 
 ۀواسطتباری و زایش به گیاه است. گیاه ای پیوند انسان با اور اسطورهامر مرتبط با ب

خوردن یک گیاه، ازدواج با گیاهان یا تولد به پیکر آنها از مضامینی است که در اساطیر 
شود. این باورها ریشه در باور به زایندگی زمین به  های اغلب مناطق دنیا دیده می و آیین

زنده  آید یاهان و هر چه از آن پدید میحیات و گ ن زهدانِعنوان زهدان طبیعت دارد. ای
تقویت قوای زاینده است. همین باور به  ۀهستند. پس نزدیک شدن به آنها هم مای

درخت »یا « درخت کیهانی»ناپذیر منجر به باور به  گیاهان به عنوان مظهر زندگی پایان
آن و باروری است  ۀوقف یشده است که رمز کیهان و آفرینش و تجدید حیات ب« زندگی

 ،188: 1987)الیاده،  کند یز آن را همراهی میو غالباً ایزدی که نماد طبیعت بارور است ن

ها و  گذشته از این، میوه. (171-175: 1999/9؛ شوالیه و گربران، 17، 11-7: 1989؛ دوبوکور، 171-171
مانند سیب،  ،ند دارندهای مورد بررسی با باروری و فرزندآوری پیو عناصری که در قصه

نیز خود در اساطیر با مفاهیم زایندگی و باروری و ایزدان و  ،انار، کدو، تخم مرغ و گراز
ها خاصیتی  الهگان آن مرتبط هستند و به همین دلیل هم هست که در این قصه

 کنند. یابند و به عنوان عناصری بارورساز عمل می فراطبیعی و جادویی می
درخت شناخت نیک و بد است، مظهر باروری و  ۀکه میو گذشته از این ،سیب
 :Ferber, 2007؛ 901-900: 1999/9)شوالیه و گربران، عشق و امیال جنسی است  ۀتوالد و نشان

های انار در مناطق  انار با زنانگی، زایش و زن ایزدان آن در ارتباط است. دانه .(12
شود. این میوه با  ندان بسیار شمرده میای از جهان، نماد باروری، فراوانی و فرز گسترده

مرتبط بود. همچنین نقل شده است  الهگان عشق و باروری مانند دمتر، پرسفونه و هرا
)شوالیه و گربران، درخت انار را به دست خود در قبرس کاشت  ،عشق ۀکه آفرودیت، اله

النهرین، ترکیبی  ر بیندرخت زندگی د .(190: 1981ود، ؛ پوردا199-191: 1989؛ هال، 150 :1998/1
شد که درخت انار به عنوان رمز باروری یکی از این انواع  از درختان مختلفی پنداشته می

های بسیارش در مناطق مختلف جهان نماد  کدو نیز به دلیل تخم .(19: 1999)دوبوکور، بود 
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انی چین، داستآفرینش هندو ۀاسطور یک شود. در باروری و فراوانی و توالد شمرده می
های پریان ایرانی  پدید آمدن نسل بشر از یک کدو وجود دارد که یادآور قصه ۀدربار

و حاصل  هاست. در این اسطوره، نسل بشر از کدویی به وجود آمد« کدو ۀقص»و « کدو»
 های چینی هم نقل شده است . در اسطورهیافته از طوفان استازدواج تنها جفت نجات

؛ شوالیه و گربران، 189: 1987)الیاده، ، کدو بوده است 1وگپانای چینیان،  که نیای اسطوره

زایش آدمی از تخم مرغ نیز در اساطیر امری آشناست. در عهد  .(595-599: 1985/1
د. در چین و هند دانستن می یتخم مرغ ۀباستان، برخی از ملل، انسان اولیه را زاد

ند. همچنین برخی اهگونه زاده شداین  1پرجاپتی بنا بر یک روایت و وگمعتقدند که پان
های  از قهرمانان دیگر چینی از تخمی که از خورشید آبستن شده بود یا از هضم تخم

ند. افزون بر این، پدید آمدن جهان از تخم مرغ هم اهپرنده توسط مادرشان به دنیا آمد
کیهان،  های ای مشترک در میان بسیاری از اقوام است. در ساختار تمامی اسطوره نظریه

معموالً پس از شوند.  آفرینش از آن زاده می ۀتخم مرغ در حقیقت زهدانی است که هم
شود.  نظمی اولیه، تخم مرغ به عنوان اولین اصل نظم جهان نمودار می ائوس یا بیخ

 .(918 ،911/ 1: 1997)شوالیه و گربران، شود  کلیت اشکال پس از این تخم مرغ ایجاد می
در برخی مناطق، نماد  زگار باستان تا قرون وسطی و بعد از آنرو همچنین گراز از

 ان مقدس ایزد باروری اسکاندیناوی،باروری زمین و نیز مظهر ماه بوده است. گراز حیو
در شهر سوخته و نواحی اطراف آن در ایران،  .(15: 1919؛ صمدی، 501: 1981)وارنر، بود  ،9فریر

یافت شده که از آنها به  گراز ی چونحیواناتهایی به شکل  تعداد بسیاری از پیکرک
باروری و به منظور دورکردن آفات در انبارهای غله استفاده  ۀالههای  تمثالعنوان 

 .(1971)مرعشی، شده است  می
کمک  به زوج نابارور اصرین نمادها و عنهم ،ی پریان مورد بررسیها در قصه

نقشی  ن ترتیب در رفع و حل تقابلو بدی خود را بازیابند کنند تا نیروی باروری می
هایی چون سیب و انار چنان نیرومند است  میوه ۀکنندقدرت بارورنمایند.  کلیدی ایفا می

 ۀکه در قص، چنانشوند خورد، سبب بارداری می که فارغ از جنسیت شخصی که آن را می
در  و دوشمی ، خود باردار دهدل اناری که درویشی به او می، مرد با خوردن ک«سره»

 ۀخورد و این امر سبب شکل گرفتن نطفمی، خروسی نصف سیب را «لت خروسی» ۀقص
 ،آب راجه جوناش، . در روایت هندیِگرددمی دی نیمه به شکل خروس در بطن زن فرزن

طبیعت است، چنین خاصیتی دارد و خود ین و زم ۀاصلی حیات و بارورکنند ۀکه مای
                                                           

1. Pʼ an-ku 

2. Prajāpati 
3. Freyr 
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های آفرینش  که با زایندگی و اسطوره ،همچنین کدو د.وش میباردار  راجه با خوردن آب
 ۀبطن و زهدان مادر، نطف ۀمثابهای پریان، به د، در قصهنخستین انسان پیوند دار

چین، نسل بشر از آفرینش هندو ۀدارد. در اسطور می  های نابارور را در خود نگاه زوج
بنا بر این  .وفان استطتنها جفت نجات یافته از د که حاصل ازدواج یآ میکدویی پدید 

و تنها یک برادر و یک خواهر به صورت  هوفانی نابود شداسطوره، نوع بشر در ط
 آمیزندها به ناچار با هم میند. آنبرمیآسایی در کدویی از معرکه جان سالم به در  معجزه

-شود نژاد بشر پدید میمیاز تخم کدویی که بر دشت افشانده  زاید ومیو زن کدویی 

ای چینیان،  که نیای اسطوره هم نقل شده است فرینشآ چینی ۀاسطور روایاتدر  .آید
یک  در روایتی دیگر آمده که او خودو  یابدو، به کمک یک کدو از طوفان نجات میگپان

روایت متعلق به هندوچین و  (.595: 1985/1؛ شوالیه و گربران، 189: 1987)الیاده،  کدو بوده است
 ۀهایی بسیار کهن هستند که نحو طیر خلقت و بنابراین صورتچینی، اسا ۀاسطور

مایه و  نهمان ب مشابه صورتی که ،مهابهارتروایت  کنند. در روایت میآفرینش بشر را 
و  النی کردن داستانـو حرکت به سوی عقساختار است، نمودهای فرهنگ و تمدن 

ت هزار پسر از کدو زاده که شص ،. در این روایت، دیگر نه نسل بشرشوددیده میطق ـمن
های کدو در طبیعت و کوه و دشت رها و سپس تبدیل به انسان  شوند. در اینجا، تخم می

و کوزه از  ،آنها را برای مدتی درون کوزه نگهداری کندبایست بلکه راجه سگر  ،شوند نمی
: 1985/1)شوالیه و گربران، های تمدن بشری و نمادی زنانه و رمز زهدان زنان است  نشانه

همان روندی را پشت  کدو باید برای پیکر انسانی یافتنهای  در این روایت، تخمه. (191
سر بگذارند که نطفه برای تبدیل شدن به نوزادی کامل باید در رحم مادر طی کند و 

همچنان این انسان نیست که فرزندان را در بطن خود  ،چندی در آنجا بماند. با این حال
ن نقش به کوزه داده شده است که مظهر زهدان و همچنین ایزدبانوی بلکه ای ،پرورد می

همچون روایت هندی، زنان نازا کدویی  ،ایرانی همپریان های  در قصه .حاصلخیزی است
ک دختر و یک پسر زیبا زاده که ی ،اما از آن نه نسل بشر و نه شصت هزار پسر ،زایند می
دُدَر » ۀکه در قصنیز  آرد .(987-981: 1981/10مو، ؛ ه197: 1981/5)درویشیان و خندان، د شو می

پیوند با  در ،(179-171: 1981/18)همو،  شود زاده می دختری از آن «ویری بی گل هزاریهَ
زاده شدن از آرد و نماید که  چنین می باروری و زایندگی است.های  مفهوم و آیین

ست که به منظور بارورسازی النهرینی ا از بقایای آیینی بین در این قصه پیکرک خمیری
هایی از آرد فراهم  های مختلف، کپه النهرین باستان، در آیین شده است. در بین انجام می

. در این مراسم، از ه استپیشکشی به ایزدان یا نمادی از خدایان بود ۀمنزله که بهشد می
که هدف  هشد هایی استفاده می خمیرهای گوناگون مخلوط با گیاهان برای ساختن پیکره



 7931/71 زمستان و پاییز ،2 ۀ، شمار8های ایرانشناسی، سالپژوهش

. همین طور، با توجه به (Black and Green, 2004: 84)آنها بهبود توانایی جنسی بود 
هایی از  های باروری و جایگاه و اهمیت آن در ایران یا دست کم بخش ارتباط گراز با الهه

و عطا شدن دختری زیبا « گرازک» ۀتوان انگاشت که قص ایران از جمله شهر سوخته، می
زایش  ۀاین جانور و اله ۀز به زوج نابارور نیز در ارتباط با این باورها درباردر پوست گرا

 است.

 

 نتیجه .5
 و بارآوری و)بارخواهی( ناباروریتقابل های پریان مورد بررسی در این مقاله، بیانگر  قصه

چه و اگر هستند ایزدان یا خداوند تقابل انسان وعالم فراطبیعی یا  و عالم طبیعی تقابل
ها و توجه به  اما تحلیل ساختاری این روایت ،رسند به نظر میروایات ظاهراً متفاوت  ینا

ساخت این روایات یکسان است و اگر  دهد که ژرف ی مشترک آنها نشان میها بن اسطوره
. در این روایات، تقابل غالباً مربوط به روساخت آنهاست شود تفاوتی میان آنها دیده می

زمینی در فراطبیعی یا  طبیعی در برابرکه خصلتی دوگانه و  ،هبه یاری یک عنصر واسط
 نآ ۀشود و نتیج طرف میهای فراطبیعی بر با خاصیت یو نیز عناصرآسمانی دارد برابر 

ه است. او دارد و قهرمان قص ای و اسطوره فراطبیعی طبیعی و فرزندی است که خصلتی
ی موجود در روایات را کمرنگ یا ها موظف است که تقابل دارد، گونکه ماهیتی اسطوره

سازد تا با حرکت  وی این امکان را برای او فراهم می ۀبرطرف سازد. همین خصلت دوگان
های  رسالتش را به انجام رساند. زایش و خلقت قهرمان به صورت در دو سوی تقابل

در  یزهای پریان ن بط با باروری در قصهای و مرت فراطبیعی و پیوندش با نمادهای اسطوره
ها  از دیگر انساناوست که وی را از آغاز آفرینشش  گونپیوند با همین ماهیت اسطوره

 .سازد ممتاز می
 

 هانوشتپی
هایی  البته به صورتالگوی زندگی پهلوانان ایرانی هم،  ها و در حماسه یان ذکر است که بارداری غیرمعمولشا. 1 

های  ها و زایمان شود؛ مثالً مادران پهلوانان معموالً بارداری ه میدید های پریان، تر نسبت به قصه منطقی دیگر و
 (.17-18 ،11: 1975پرست و یاحقی، نسبت به دیگر زنان دارند )رک: حقدشوارتری 

را برای تغییرات یک « گشتار»شناسی بود، اصطالح  ثر از علم زبانهای خود متأ ، که در پژوهشلوی استروس. 1
ه ها به کار برد و دیگر اسطوره ،شود ای که پژوهش با آن آغاز می یعنی اسطوره ،کلیدی ۀاسطوره نسبت به اسطور

 ۀاز یک جنب یتوان آن را گشتار . او معتقد بود که اگر یک جنبه از یک اسطوره غیرقابل فهم به نظر برسد، میاست
مرتبط است. به بیان دیگر، هر موضوعش  جهتای به فت که با همان گروه اسطورهای دیگر در نظر گر مشابه اسطوره

گشتار کمک از توان عناصر را ترکیب کرد، باید  گاه بخواهیم گوناگونی اشکالی را توضیح دهیم که بر طبق آنها می
یک فرآیند کامل را  آن چنان که برخی انتظار دارند، ،بگیریم. البته لوی استروس خود اشاره کرده است که گشتار

ر اسطوره را به صورت توان ه دهد که می یند تنها نشان می، بلکه این فراگذارد ش نمیآورد و به نمای پدید نمی



 النهرینی های ایرانی، هندی و بین های پریان ایرانی و اسطوره های فراطبیعی در قصه ها و زایش تحلیل ساختاری بارداری /78

تدریج از طریق روابط لگوی مشخص به وجود آمده است و بهصورتی در نظر گرفت که از یک ا جداگانه همچون
: 1985، استروسلوی؛ Strauss, 1969: 13شود ) متقابل میان چند اسطوره و بررسی آنها تشخیص داده می

91). 

تولد حضرت فاطمه )ع( وجود دارد. پیش از تولد حضرت فاطمه  ۀدر روایات اسالمی هم ماجرای مشابهی دربار. 9
ند. پیامبر چهل روز از حضرت خدیجه )ع( دوری گزی گوید که باید چهل شود و می )ع(، جبرئیل بر پیامبر ظاهر می

گور( افطار د و هر شب با غذای بهشتی )خرما و انشو غول می)ع( به روزه و عبادت مشروز دور از حضرت خدیجه 
خواهد تا آن  و مید و از اآور یبی بهشتی را برای پیامبر میس ها، در شب چهلم، جرئیل رخی روایتد. بنا بر بنمای می

نصف . طبق این روایت، هنگامی که پیامبر سیب را ود و نیمی را حضرت خدیجه بخورندند، نیمی را خرا دو نیم ک
شود )عمادزاده،  حضرت فاطمه )ع( بسته می گردد و از همین سیب است که نطفۀ یکنند، نوری از آن ساطع م می

را شامل  عا و عبادت و باروری با خوردن خوراکی،باردار شدن با د باروری، ۀ(. این مورد هر دو گون15-19: 1991
 شود. می

 گرفته شده است. مهابهارت ۀاز ترجم غالباً های هندی تلفظ نام .1
5. Devatasشدند. آنها میان آسمان و زمین در رفت و آمد  ها سه خدا بودند که گاه تبدیل به یک خدا می : دیوته

 .(Coleman, 1832: 139بودند )
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