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  مهمقد

انـد    آبشخورهایی،   اساطیر اگر چه اسطوره با ادبیات پیوندي ناگسستنی دارد و معموالً         

 ةاسـطور اما گفتنی است که میان اسطوره و         ،گیرند  می که ادبیات و آثار ادبی از آنها مایه       

اسـطوره را   باید خود   ،   اول ۀدر مرحل ،   ادبی ةبراي شناخت اسطور  . تفاوت وجود دارد  ،  ادبی

 )Mircea Elade( »الیـاده  میرچـا «  مانندیشناسان بنام چه اسطوره، در تعریف اسطوره. شناخت

اذعـان دارنـد کـه     ،)C. levi strauss(» کلودلـوي اشـتراوس  « شناسانی چون چه مردم و

، الیـاده . خدادي است که از گذشتگان به ما انتقال یافتـه اسـت             ماجرا یا ر  ،  گفتار،  اسطوره

 سرگذشـتی  ةکننـد  اسـطوره نقـل  « : گوید  میرومانیایی در تعریف اسطورهشناس   اسطوره

زمان شـگرف بـدایت همـه    ، اي است که در زمان اولین   راوي واقعه . مینوي و قدسی است   

کند که چگونه به برکـت کارهـاي          می حکایت،  اسطوره،  به بیان دیگر  . چیز رخ داده است   

.  وجـود نهـاده اسـت   ۀاقعیـت پـا بـه عرصـ      و،   موجودات مافوق طبیعـی    ۀنمایان و برجست  

چگونـه  ،  گویـد   یعنـی مـی   ؛  اسـت » خلقت«همیشه متضمن روایت یک     ،  بنابراین اسطوره 

. )14 ،1362،  الیاده( »موجود شده و هستی خود راآغاز کرده است       ،  چیزي به وجود آمده   

 عناصر دارترین یکی از معنی، اسطوره«: نیز باور دارد )Northrop Frye( »نورتروپ فراي«

اي از معانی    کشاند و در ایجاد طیف گسترده        می عنصري که سخن را به ژرفا     . ادبیات است 

 ،اسطوره«: )lalande( »الالند«ة  به عقید . )169 ،1377،  فراي( »تأثیر فراوان دارد  ،  رمزي

 تعقّـل و تفکّـر      ةی مردمی و خارج از حـوز      ئشگفت است که داراي منش     حکایتی موهوم و  

بـه  ،  اشخاص نیـستند و غالبـاً قـواي طبیعـی هـستند        ةامالنی که در زمر   است و در آن ع    

، باسـتید ( »معانی رمـزي دارد    ،شوند و اعمال و ماجراهایشان      می نمودار،  سیماي اشخاص 

جزو تخـیالت  ، اسطوره«: کند ینیز خاطر نشان م )L. brouhl( »لوي برول«. )45 ،1370

است که انـسان ابتـدایی   اي  واقعیت به گونهبخشی از  . واقعیات استةربلکه در زم،  نیست

برخـی از دانـشمندان     . )48،  همـان ( »آن را زیسته و به آزمایش وجدان در آمیخته است         

گوینـد چـون    داننـد و مـی    می آدمیۀاسطوره را متخیلأ منش«) آنتروپولوژي(شناس   مردم

 مـادي خلـق   مجـرّد و غیرهـاي   اسطوره، بسیار محدود بوده است ،  افق فکري انسان بدوي   

 کالمـی ،  اسـاطیر «: اشـتراوس نیـز معتقـد اسـت       . )پـانزده  ،1347،  فاطمی( »کرده است 

نظم و درهمـی هـستند کـه طبیعـت            بی دیالکتیکی براي یافتن معنایی از میان اطّالعات      



پري مار  51

کند تـا    میاو معتقد است که اسطوره شکلی از زبان است و زبان ما را آماده          . دهد  می ارائه

یـا  هـا     با تحمیل دیالکتیـک   ،  دنیایی را که در ذات خود یکپارچه است       بکوشیم خودمان و    

  . )15 ،1376، اشتراوس( »بشناسیم، ها روي داده ساختارهایی دوگانه بر

 »دنـی روژمـون   «. دهنـد   مـی   ادبی در برابر هم قـرار      ةاسطوره را با اسطور   اي    عده

)Denys de Rovgemont(، ات« :معتقد استس اسـطوره را   عملکرد مذهبی و ، ادبیمقـد

نیـز  اي  عـده . )44 ،1384، جواري( »دهد مسیر انحطاط قرار می را در آن برد و  می از بین 

 ،اسـطوره ادبـی    اسطوره در معـانی اولیـه و  ۀدر مقایس ،)Pier Albee( »پیر آلبوي«چون 

ـ     . )45 ،  همـان ( »دهنـد    ادبـی مـی    ةاهمیت و ارجحیت را به اسـطور       ه طـور   فـراي نیـز ب

 و یکی از اصول ساختاري      اسطوره با ادبیات یکی است    « :میزي معتقد است  آ مبالغه

 »روالن بـارت  «. )180 ،1373،  گورین( »اساطیر است  ، قالب ادبی  ةدهند و سازمان 

)R. Barthes (ـ    ، در جهان اسطوره«: کند  میيادآوری کلّـی مقاومـت   ه هـر چیـزي کـه ب

کند زبان شعر     می بر اسطوره ایستادگی  تنها زبانی که در برا    . شود  بکلّی تسلیم می   ،کند می

بـه همـین    .  اسـت  بلکه نفوذ درمعناي اشیا   ،  غایت شعر نه رسیدن به معناي واژه      . . . است

یعنـی  ،  خواهد به معنی طبیعـی اشـیا        می شعر. کشاند شعر زبان را به آشفتگی می     ،  جهت

بـه   بیـشتر بکوشـد   ر چه شعر براي وصول به خـصلت اشـیا  خصلت ذاتی آن پی ببرد و ه 

را  و آن  کند  می سوي اسطوره اشغال   شعر جایگاهی در آن    .شود  می همان اندازه ضد زبان   

  . )116 ،1352، بارت( »سازد  می دلخواه اسطورهۀطعم

ایـن نـوع مطالعـات بـه مـا          .  اسطوره از سه جهت اهمیت دارد      ۀمطالع،  در ادبیات 

  : دهند  میامکان

  گاه اسطوره قرار دهیم؛  ادبیات را تکیه-1

  خاص ادبیات را در پرداختن به اسطوره بررسی کنیم؛ توانمندي -2

  . پی ببریماي  به حدود و مرزهاي تفکر اسطوره -3

، شـوند  می ها با هم آمیخته همانطور که فرهنگ «ها اساساً صورت ثابتی ندارند و  اسطوره

، موزگـار آ( »آورنـد   مـی  جدیـد را بـه وجـود      هاي    آمیزند و اسطوره    ها نیز باهم می    اسطوره

سـرایان هـر     اساطیر تحت شرایط اجتماعی و اقلیمی و خالقیت ذهنی سـخن          . )4 ،1382

اسـاطیر و   در واقـع خـصلت قـومی ادیـان و        . شـوند  دچار تفـسیرهاي متنـوع مـی       ،قومی

تنـوع روایـات اسـاطیري را موجـب     ، جغرافیایی و تاریخی، وابستگی آن به عوامل طبیعی  
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ماهیتـاً جمعـی و     ،  اسـاطیر  « کـه  ن معتقـد اسـت    یرگـو . )11 ،1373،  پیگوت( »شود  می

زننـد و     به رفتارهاي درونی و معنوي خود پیوند مـی         آنها قوم یا ملّتی را    . مشترك هستند 

 آن ننـد و  دا  می تمامیت زندگی  اسطوره را بیان مفهوم عمیق پیوستگی احساس و عمل و         

یونـدزدن گذشـته بـه    شناسند کـه بـا پ      می  بشري ۀسراسر جامع  را عامل زاینده و پویا در     

 ،1373،  نیگور( »نوردد میروحی و فرهنگی زمان را در     هاي    عالیق و انگیزه   ،آینده حال و 

، دهـد   اسطوره تغییر شکل می   «: گوید میها    رستگار در مورد تغییر ماهیت اسطوره     . )173

بـه  گیرد و     حیاتی تازه از سر می    ،  با مسائل و مضامین تازه     شود و با انطباق خود      ادغام می 

پذیري است که عامـل اصـلی دوام        سد و همین ظرفیت انطباق و تغییر      ر  می دوام و پایایی  

در دست شـاعران  ها  گاهی این اسطوره  «. )25 ،1383،  رستگار( »آید  اسطوره به شمار می   

شوند  گذر تبدیل می نگرش و حتّی احساسات زود    ،  اندیشه،  به ابزارهایی براي بیان عواطف    

تواند در تغییر و تحول یا        می،  هاي عقیدتی نیز   ت اجتماعی و نگرش   تحوال،  و در این میان   

 ،1381،  سـالجقه (» ومیر آنها مـوثر باشـد      مرگ یا پرورش و  ها    دگرگونی سیماي اسطوره  

احیا و بازیافـت    . باشد  ادبی نیست که بدون احیاي مجدد      ةهیچ اسطور « به نظر آلبوي   .)37

در اعـصار   اي    مختلـف اسـطوره   هاي     گونه ۀمطالعموضوع ادبیات تطبیقی است و      ،  ها اسطوره

  . )46 ،1384، جواري. رك(»  این موارد استۀمختلف در آثار نویسندگان از جمل

 ،کنـد   مـی  عمـل )آنالیز و سنتز  (از آنجا که ادبیات تطبیقی به صورت تحلیل و ترکیب           

براي تحلیـل  لذا ، کند  می اثر دیگر کشفۀهاي یک اثر را به واسط  یعنی تعدادي از ویژگی   

  . مراحل ذیل را باید پشت سر گذاشت، این مسائل

  حضور آن در متن؛هاي  شناسایی اسطوره در متون و شیوه )الف

   بین اسطوره و ساختار متن؛ۀشناسایی رابط )ب

  گاه اساطیري دارند؛ ارتباط بین متونی که تکیه )ج

یـا چنـان اسـطوره    توان به علّت انتخاب چنین        می جستجوي مفاهیم و معانیی که     )د

  . در متن بدانها پرداخت

  بحث

ـار در حدیقـۀ سـنایی دیـده       ،  در ادبیات منظوم فارسـی     »پري مار «ترکیب    بـراي اولـین ب

  : آمده است »در مذمت شهوت راندن« ذیل عنوان،  مصحح مدرس رضويۀدر نسخ. شود می
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ــد   « ــاز کن ــاره ب ــت پ ــهوت از جان   ش

ــد   ــالم افروزنـ ــره عـ ــه از چهـ   گرچـ

ــه در ــشتنند  همـ ــام خویـ ــد کـ    بنـ

ــی دردي روان ــا  از پــــــ   راهــــــ

ــم    ــت جــ ــروي دولــ ــد آبــ   ببرنــ

ــف  ــردو رخ زلـ ــا  بـ ــد هـ ــوا دارنـ   گـ

ــه دیو ــد هم ــد  وان ــان دارن ــن چن   ظ

ــر     ــشتی تـ ــسوند مـ ــا گیـ ــار بـ   مـ

ــرده از قفـــل زلـــف مرغـــوالن      کـ
  

  بـــر تـــو کـــار بتـــان دراز کنـــد      

  از شـــره دل درنـــد و جـــان دوزنـــد

  عاشـــقان پیشـــشان همـــه شـــمنند

ــرده جــان  ــه ک   راهــا  چشمــشان رخن

ــر  زان ــروي پـ ــف و دو ابـ   خم دو زلـ

ــد   ــري مارنـ ــی پـ ــد آدمـ ــه نینـ   کـ

  کـــه زحـــورا شـــرف همـــان دارنـــد

  زهردریـــشک ومهـــره نـــی در ســـر

  » دوالنۀبهردولــــــــی و فتنــــــــ
  

   .)1368 ،357، ییسنا( 

تحـت  ،   سـنایی  ۀشرح عبدالطیف عباسـی بـر حدیقـ       » لطایف الحدایق «ابیات فوق در  

 مـدرس   ۀکه ضبط دو بیت ذیل با نـسخ        ، است آمده»  الصبیان و الغلمان   صفۀفی  « عنوان

  : متفاوت است

  دیو و چون خاتم زان دو زلف چو     رند آبروي دولت جمـبب«

  »ی پري سازندـد آدمــه نینــک    گوا دارندها  بردو رخ زلف

   )443، 1387 ،یعباس(      

از در بیت نخست    . تر باشد   مدرس درست  ۀضبط نسخ ،  رسد درهردوبیت  که به نظرمی  

نماید و در بیت بعدي عالوه بر آنکـه          درست نمی » خاتم«به  » زلف « عباسی تشبیه  ۀنسخ

 باشـد؛   مـی  »سـازند « تر از قافیه سـاختن آن بـا        مناسب» مارند«با  » دارند«قافیه ساختن   

» سـازند « ،  معناي محصلی هم ندارد و در ضمن بـه نظرمـی رسـد            » پري سازند «عبارت  

» مارنـد « کـه  »لطایف الحـدایق  « حال نسخه بدل خود    هر در .باشد» سارند« تحریفی از 

  . ترجیح دارد» سازند« بر، باشد

در مذمت شهوت   «نیز ابیات مورد بحث ما تحت عنوان        » حسینی« مصحح   ۀدر حدیق 

  : چنین آمده است» راندن گوید

  ره خاتمـدای دو ف وـزان دو زل     رند آبروي دولت جمـبب«

  یشک و مهره نی در سر در زهر  گیسوند مشتی تر با ارـم
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  »ارندـم ريـی پـد آدمـه نینـک     گوا دارندها  رخ زلف دو بر

  )124، 1382 ،ییسنا(      

معناي محصلی ندارد و نـسخه بـدل        »  خاتم ةدو دایر «که در مصراع دوم بیت نخست       

رسـد کـه همـان ضـبط       مـی نیست و باز به نظـر  گشا گره» چونت دیو و چون خاتم    «: نیز

  . باشد تر  مناسبمدرس

حـضور عنـصري    ،  کنـد   مـی  آنچه ابیات این متن را از دیدگاه اساطیري حائز اهمیـت          

 موجوداتی است کـه بـه بـاور         ۀوسیله  و رفتن آبروي دولت وي ب     » جم«به نام   اي    اسطوره

  : اند»مار پري«نیستند بلکه » آدمی«سنایی از جنس 

  مارندکه نیند آدمی پري      دارند گواها  رخ زلف دو بر

   )124، 1382 ،ییسنا(      

 ،دارنـد اي    گاه اسـطوره   هایی که تکیه    مواجهه با چنین متن   تأکید دارد در    » روزنبرگ«

بایـد بکوشـیم کـه    ،  خـاص را بیـابیم  ةبراي اینکه ما بتوانیم معنی و مفهوم یک اسـطور       «

 هـر  تالشمان را بیشتر روي ساختار زیربناي آن متمرکز سـازیم نـه محتـواي روایتـی یـا        

بنابراین ابتـدا بایـد بکوشـیم تـا         . )27 ،1379،  روزنبرگ( »مفهوم سمبولیک و نمادي آن    

،  جـم ةاسـطور  دقّـت در «از چه بابتی است؟ » جم « دریابیم که این دولت و برخورداري       

انـدیش را   دهـد و ظهـور رهبـري مـردم          مـی  ثبات وضع اجتمـاعی را در آن روزگارنـشان        

صرف رفاه  ،  خاصریزي متفکّرانه و متمدنانۀ      برنامهرا با   سازد که وقت خود       می نشانخاطر

مـردم در روزگـار او از       ،  بـرد و در نتیجـه       می عدالتی را از میان     کند و بی    می مردم خویش 

 یابـد و بـه آسـودگی        مـی  وضـع اقتـصادي آنـان بهبـود       . شوند  می جنگ و ناآرامی به دور    

 متمدن با مظاهر مختلـف      ۀجامع و . ..نهند  می رسند و شادي و رسوم نوروزي را بنیان        می

پزشـکی   شوند و   می معادن استخراج  .شوند  می ها ساخته  ها و گرمابه    کاخ. نماید  آن رخ می  

 سـبب ، بهبود وضـع اقتـصادي و اجتمـاعی مـردم در روزگـار جـم      . یابد و درمان رواج می  

مـردم در   . شهرها مبدل سازند   این دوران را به نماد آرمان     ،  ایرانیهاي    شود که اسطوره   می

رسـتگار  . )34-5 ،1383، رسـتگار ( »بدي دورنـد  شوند و از رنج و   می مرگ  بی روزگار جم 

چهـار  ،  جـم «: کنـد   مـی  اشاره )دینکرت و فروردین یشت   ،  به نقل از یسنا   ( در جایی دیگر  

او فقـر و    . دوسـتی   خویشتن کفر و الحاد در   ،  پیمانی و تظاهر    بد،  مستی: اندازد  چیز را برمی  



پري مار  55

بهزیستی مردمان بـه وجـود       را براي زندگی و   ها    به بند کشید و بهترین شیوه     پریشانی را   

، رسـتگار ( »...آسـودگی و فراغـت و نـشاط چیـزي نبـود           ،  سلم آورد و زندگی جز صلح و     

 .بـرد   دولت جم بـه خـوبی پـی        عظمت توان به شکوه و     می ها  از این عبارت  . )313 ،1379

ا یـ چگونـه و بـه توسـط چـه کـسی      ،  اینجا مطرح است که آبروي دولت جـم       یالؤولی س 

  رود؟  می از میانیکسان

خشم ،  اژدهایان وخرفستران  پریان و ،  اهریمن موجد گروه دیوان   «بنابر متون زرتشتی    

 ۀپریـان دلباختـ   « و )12 ،1362،  بهار( »کسالی است و هدفش تخریب جهان است      و خش 

 »و کـار دارنـد     و زایش سر  ی  نبا آبست  کنند و   شوند و آنها را افسون می      می پهلوانان نران و 

اثـر ایـن     جمشید با پري خوابیـد و بـر       « : آمده است  ندر بندهش . )6 ،1378،  سرکاراتی(

و در روایات پهلوي آمده است کـه جـم    . خرس و بوزینه و دیگر ددان زاده شدند       ،آمیزش

، سـرکاراتی (» با پري و خواهرش با دیو خوابیدند و از آنان ددان و زنگیـان پدیـد آمدنـد                 

ماده دیوي اسـت کـه   ) اذواك(زرتشتی  مادر ضحاك در روایات« و از طرفی  ) 13 ،1378

و شهوت و تشنگی و قحط و رنج         سازد و نیاز و فقر      می جمشید را به لذّات دنیوي حریص     

 جـم و آمیـزش   ۀاین ماده دیو یا پري که با وسوس    . )457 ،1363،  صفا( »آورد  می را پدید 

بـه تـصریح سـنایی      ،  گـسلد   مـی  شود و فرّ از جم      می جم باعث از بین رفتن دولت       ،با وي 

اي  چهـره : ، اینهاسـت شـمارد  مـی خصوصیاتی که سنایی از ایـن دیـو بر     . است» پري مار «

هـایی    زلـف  و انـد  خمداراي دو زلف و دو ابروي پر       ؛اند کامخود ؛اند حریص ؛افروز دارند  عالم

کننـد کـه از     می نان گمان خود چ .  که آدمی نیستند    است  گواه آن  ، رخ ایشان است   که بر 

کـه زهـر در دنـدان دارنـد ولـی      اند  جنس حورند ولی دیوند ومشتی مار گیسودار شیادي    

  . مهره و جاندارو در سر ندارند

کـه  ،  یعنـی دیـوان خاقـانی     ،  دارداي    گـاه اسـطوره    که تکیه  ،تأملی در دیگر متن ادبی    

، فروزانفـر . رك(روشـن اسـت      کـامالً ثابـت و       ي و تـأثّرش از و     ییمراتب ارادتش به سـنا    

 41 ،1380،  دشتی سه و  پنجاه و  ،1368،  سجادي و 137 ،1368،  کزّازي و 324 ،1350

 ،1384،  صـبور  و 131 ،1378،  تربیـت  و 96 ،1386،  شمیسا و 62 ،1367،  کوب و زرین 

  . به ما کمک کند» مار پري «ةتواند در بازشناسی چهر ؛ می)346

    یـک  . دو بار به تصریح یادشده است ،ادي این ترکیبدر دیوان خاقانی به تصحیح سج

  : آمده است »ل «ۀنسخ بار در غزلی سه بیتی که فقط در
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  مار نمایی ف پريـ زلۀلــدر سلس      نمایی وار ون تو پريـوم چــوانه شــدی«

  شب روز نماید چو تو دیدار نمایی      خورشیدي و آنگه به شب آیی عجب اینست

    »و نگرم کآینه دیدار نماییــدر ت     گریدنـب آیینه نشاید نــه شــرچه بــگ

   )696، 1368 ،یخاقان(

  : یک بار نیز در قصائد کوچک و

  ابرویی ندارد که بیش از چشم و            نشاید شاهدي را کرم پیله«

   »وش و گیسویی نداردـگ که الّا         مار چه بینی از عروسان پري

   )696، 1368، یخاقان(      

  . آمده است» فرق« ،»گوش«دیگر به جاي هاي  که در نسخه بدل

 بـه اي    تواند به صورت تلویحی اشاره      می ابیات دیگري نیز هست که    ،  در دیوان خاقانی  

  : باشد» مار پري«

  ژدم و بگریزيکاگه بزنی زخمی چون ـن     پرده برون آیی زچون مار کنی زلفین و«

   »چون فتنه تو انگیزي از فتنه چه پرهیزي    ن شوي از چشممم بر خود و پنهاا فتنه کنی

   )688، 1368،یخاقان(      

   :و این دو بیت

  ایدــنیآزاري  ردمــردم مــزم      شرم اگر نی  بیپري را ماندآن«

   »ماري نیاید کز ایشان خود بجز      اري از حریفان تا نجوییــی وــت

   )605، 1368،یخاقان(      

  : اشاره شده است ، زلف پريۀصراحت به سلسله ب، در بیت ذیل نیز

  »تعویذ خردگُم کنی و سلسله خایی        زلفۀچون روي پري بینی و آن سلسل«

   )436، 1368 ،یخاقان(      

در  ،»فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعـالم و مـشکالت دیـوان خاقـانی              «سجادي در 

  : ستآورده ا» مار پري«ذیل 

آیـد کـه بـه       مـی قدیمی آمده و چنـین بر      هاي  همین شکل در نسخه   ه  این ترکیب ب  «

 بدن او بـه شـکل مـار یـا           ۀدارد و بقی   گیسو و معنی عروسکی است که فقط چشم و ابرو       
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ایـن بـه     و فعالً جز   )کل پري دریایی که در افسانه آمده      به ش  ظاهراً(بدون دست و پاست     

و چشم و گوش و گیـسوي تافتـه و          صورت  ،  مار عروسک پري  ،شاید هم  و... رسد نظر نمی 

آیـد و     مـی  شکل تمـام عروسـک بـه نظـر        » پري مار «ترکیب   اما از . مانند داشته باشد  مار

  . )222، 1374 ،یخاقان( »...تر است  صحیح

چیـزي  » مـار  پري« ترکیب   در مورد  ،»دیوان خاقانی هاي    گزارش دشواري « کزّازي در 

   :در کنار بیت ذیل 839 ح خویش در صفحهولی در دیوان مصح. نیاورده است

   »گیسویی ندارد گوش و که الّا    مار چه بینی از عروسان پري«

ریخت درست بیت و به ناچـار معنـاي آن          « :اند  در پاورقی نوشته   ،گذاشته )*( عالمت

در  او وار را خواسـته اسـت؟      عروسان پري  ،زلف به استعاره از مار    ،خاقانی آیا. به دست نیامد  

  . )839، 1375 ،کزّازي( »...را درکنار هم آورده است» مار«و » پري«بیتی دیگر نیز چنین 

، منـابع  و ها در لغت نامه و دیگر فرهنگ» مار يپر«غیر از این مطالب در مورد ترکیب   

 عینـاً  ،»فرهنگ اشـارات ادبیـات فارسـی      « در،  حرفی به میان نیامده است و فقط شمیسا       

خصوصیاتی که از   . )243،  1387،  شمیسا .رك( را نقل کرده است      همان سخنان سجادي  

 اسـت   عبارت ،مار قابل استفاده است    دربارة ترکیب پري   ،صورت مستقیم ه  ابیات خاقانی ب  

آنچه در ابیـات   و» گیسویی ندارند سلسله زلف پري و عروسانی که جز گوش و  «: از اینکه 

» ماننـد پـري   دو زلـف مار   «:  از عبارت،  ستمار مورد اتفّاق ا    سنایی و خاقانی در مورد پري     

از » دهـاك  «ةاز اساطیر کهن یونان و اسـطور      » گرگن مدوزا «که همین موضوع در مورد      

قابـل  ، و اروپـایی دارنـد    مشترك هند  ۀهایی که ریش   اطیر ایران باستان و دیگر اسطوره     اس

یـل در  ذکـر نکـات ذ  ،  هـا   همـسانی  وهـا     قبل از نشان دادن این هماننـدي      . مشاهده است 

پري جـنس مونّـث جـادو و از پیـروان اهـریمن             «. فایده نخواهد بود    روشنگري مطلب بی  

پـري  . شود  میدر اوستا به صورت پائریکا و در پهلوي پریگ و در فارسی پري گفته            . است

پـري  . را اهریمن براي گمراهی مزدیسنا گمارده تا آنان را از انجام کارهاي نیـک بـازدارد               

ایـزد  ، دار بـا تـشتر    دنبالـه توران است و به شکل سـتارة س آتش و ،   بآ،  گیاه،  برضد زمین 

  . )469، 1383، عفیفی( »کند  میباران ستیزه

زیـرا هویـت     ؛شـود   می شامل پري نیز  ،  اند از خصوصیاتی که براي دیو برشمرده     برخی  

سـرکاراتی  . انـد  دهاست و در این مقوله با هم خلط ش          دیو و پري گاهی یکسان فرض شده      

 چنین  ، زرتشتی دربارة آن روایت شده است      پري را در ادب فارسی با آنچه در آیین        نقش  
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هـاي    دیگـر کتـاب    مربوط به پـري در شـاهنامه و       هاي    از مجموع اشاره  «: کند  می مقایسه

آنچنان که  ،  پري،   اسالمی ةآید که در ایران دور     میچنین بر ،  عامیانههاي    فارسی و داستان  

بلکـه  . موجودي زشت و ناخجسته نیست    ،  نان باور داشتند  پیروان آیین زرتشتی و مزدیس    

به صورت زن اثیري بسیار زیبا پنداشته شده که از نیکویی و زیبایی و حتی فرّ برخـوردار           

ـ    گـاهی بـه سـبب بهـی و      فریبنـدگی اسـت و    زیبـایی و بانـدامی و  ۀاست و مثال و نمون

 گیـرد   میدیو و اهریمن قراریش در مقابل  ا  نیز به دلیل زیباي    ش به مردمان و   ا  سودرسانی

  . )1 ،1378، سرکاراتی(

 آنقدر زیـاد اسـت کـه        يشواهد شعر ) اژدها (=گیسو به مار     در مورد تشبیهات زلف و    

مورد بحث مـا بهـره   اي  تنها به ذکر ابیاتی که در کنار اینگونه تشبیهات از عناصر اسطوره          

   :شود  میبسنده ؛برده شده

   »موي تو چه جاي مار ضحاك         روي تو چه جاي سحر بابل«

  )728، 1386،سعدي(      

   »کز مار سر زلف تو در ملک جم افتد       آشوب پیش لب ضحاك تو بس فتنه و« و

   )243، 1369 ،خواجو(      

  »نه ضحاك لیکن هرش زلف ماري            نه جمشید لیکن هرش بنده میري«و 

  )385، 1340، اوحدي مراغی(      

  » تو از پاي مور ملک سلیمان خریدخطّ         تو از مار زلف دولت ضحاك یافتدق«و 

  )379، 1380، امیر خسرو (     

نیز ذکـر مطالـب     » انسانی مار «و یا داشتن روي     » مار«ت  به هیئ » پري« براي تجسم 

  : باشد تواند یاریگر  میذیل

تـصویر شـده    ،  ر انـسانی  گناهکاري در دوزخ به صورت ماري بـا سـ          »ارداویرافنامه«در

دیدم روان مردي که اندر دوزخ به آیین ماري چندستونی بایستاد و سر او به سـر             «: است

بـه نقـل از      ،1005 ،1381،  عبـداللهی ( »... سـایر تـن او بـه مـار ماننـد بـود               مردمان و 

  . )37فرگرد، اردویرافنامه

آمـده  ، اسـت کـه نـوعی مارسـیاه    » نضناض«ذکر در، »عجائب المخلوقات طوسی  « در

 82،  1379 ،رستگار( »... گیسو دارد  ؛دود سیاه آید   دهن او  از ؛روي آدمی دارد  ... «: است

ماردیـد بـه    «: خـوانیم   مـی  »داراب نامـه  « در. )611،  به نقل از عجائب المخلوقات طوسی     
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  طرسوسی جلد  ۀنام اراببه نقل از د   ،  139همان،  (» ... روي آدمی داشت   اما،  مقدار صدگز 

  . )188، اول

. ..«: آمــده اســت»پريمــار«ایــن ترکیــب بــه صــورت ، طرسوســی» ۀداراب نامــ« در

یکـی از آن    ...  طمروسیه پاي بر پشت ایشان نهاد و آن دو پري رفتند تا به سـر آن کـوه                 

برفت و آن دیگران را خبر کرد که        . رفتند دو مار می   دیوان مر طمروسیه را بدید که با آن       

آن آدمـی را از ایـشان       . بیایید آن دو پري را بکـشیم      . ردندب  می یکی آدمی را  ،  آن دو پري  

 اژدهـا  پس دیوان جمله شدند و مهتر ایشان آن بـود کـه همچـو             . بستانیم و هالك کنیم   

. .. ؟دانیدکه فرزند شما راکـه کـشته اسـت          می: گفت غضبناك شد و   آن اژدها ...  نمود می

نگـاه  ،  این سخن بشنودند   ن چو آن مارا .. .را که بنگرید    » مارپري« آن دو  طمروسیه گفت 

 ۀنامـ  بـه نقـل از داراب     ،  150 ،همـان (» ...بدانستند که ایـن لـشگر دیـوان اسـت            ؛کردند

  . )191ص ،جلد اول ،طرسوسی

 ،شیها دا کردن اسب  ی پ ي خود برا  ي از سفرها  یکیز در   یهراکلس ن «ونان  یر  یدر اساط 

.  که عاشق هراکلس شـد     کرد  می یالخلقه در آن زندگ    بی عج يد که موجود  ی رس يبه غار 

 ،رسـتگار  (»دار بـود   فلـس ي او همچو مارۀاما تن  بای ز یه زن ین موجود از کمر به باال شب      یا

1383 ،446( .  

 ةبـا اسـطور   » مـار  پـري « ادبی   ةاسطور ،از نظر زمانی   ، است یگفتن ،ن مقدمه یبعد از ا  

  : است قابل تطبیق، ایران در اساطیر» دهاك«

  : خوریم می مشخص به شرح ذیل برةبه سه دوردر تاریخ اساطیري ایران 

   حکومت جمشید؛ةدور )الف

، دیوي سه سر  ،  که مطابق روایات اوستایی   » ازدهاك«یا  » اژدهاك« حکومت   ةدور )ب

تـرین دسـتیار خـود بـراي         عنوان سـفّاك  ه  ب سه دهان و شش چشم بوده و اهریمن او را         

  براندازي گیتی آفریده است؛

 فریدون بر اژدهاك و به انقیـاد درآوردن او آغـاز شـده و در                ۀبا غلب ،  سومین دوره  )ج

 نهایت و پایان این دوره که آخر زمـان اسـت بـه هالکـت و نـابودي کامـل ایـن موجـود                       

  . انجامد  میاهریمنی

گـزارش   )جمـشید  (= »جـم « ةدور،  زمان این اسطوره  ،  سنایی براساس بیت ذیل از   

  : شده است
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  »دو ابروي پر خم زلف و زان دو     آبروي دولت جم ببرند«

  .)1368: 357، سنایی(

 قابل ذکر است   ، دارند ییو اروپا   هند ۀشیکه ر اي    گر عناصر اسطوره  یاز نظر ارتباط با د    

 »فورسـیس « ۀنامـ  آوري با نسب     شگفت به نحو ،   دهاك که در بندهشن آمده     ۀنام نسب« :که

)Phrcys( دهـاك از پـشت     ،  نبرطبق روایت بندهـش   . اساطیر یونان قابل تطبیق است     در

، بندهـشن ( آمـده  به وجود  )Taz( »تاز« آدمی و  یک شخصیت نیمه   ،)Fravak( »فراوك«

 »گرگـوي « بـه نـام   اي    نبیـره ،  خوانیم که دهـاك     در شاهنامه نیز می   . )7و6بند،  31 فصل

)Gorgoe(   روي منوچهرشاه و جهان پهلوان سام       جنگاوري هولناك بود که بر     داشت و او

 پـدر ،  خوانیم که فورسـیس     می گر در اساطیر یونان   ی از طرف د   1.گرشاسب شمشیر کشید  

 فرزندانی مارفش بـه نـام      )Ceto( »ستو«بود و از زناشویی با خواهرش       ) Thoosa( »توزا«

هماننـدي  . آورد پدیـد  )Hesperien( »هیـسپرین « اژدهایی به نام   و )Gorgon( »گرگن«

بـا توجـه    » گرگوي« و »گرگن «و »تاز«  و »توزا« ،»ورسیسف« و» فراوك«هاي    میان نام 

؛ ... تطبیقـی اسـت    انگیـز اسـاطیر     شـگفت  یکی از موارد  ،  به شخصیت مارفش دو دودمان    

شخصیتی ،  هر دو در اوان جوانی    -گانه   سههاي     یکی از گرگن   -»گرگن مدوزا « و »دهاك«

 بـه   شد و  )Atena( »آتنا«نفرین   دچار،  گناهکاري گرگن بر اثر  . برازنده و محبوب داشتند   

 )دهـاك (= ضحاك، در شاهنامه نیز  . درآمد،  روي سر داشت   پیکر موجودي که مارهایی بر    

دومار بر دو کتف    ،  اثر این دژخویی   آالید و بر    می خورد و دست به گناه      می فریب ابلیس را  

هـاي مربـوط بـه نژادهـاي        افـسانه ،  یونـان  اسـاطیر  بندهـشن و  ،  بدینـسان . رویـد   وي می 

 »انـد   نگـاه داشـته    بـراي مـا   ،  انـد  زیـسته    آدمی می  نژاد ي در کنار  هیوالواري را که روزگار   

با مقایسه و با تطبیق روایات ایرانـی مربـوط بـه            « سوي دیگر  از. )178،  1362،  کویاجی(

 و خطـوط    شود که اجـزاي مهـم       می مشخص،  اروپایی و ملل هند  دیگر ضحاك با اساطیر  

در روایـت سـنّتی اکثـر     ،توم او شخصیت ضحاك و سرنوشت مح  ةاصلی سازنده و پردازند   

شش  سه دهان و  ،  سه سر  این دیو  »ریگ ودا « در.. .شود  اروپایی نیز دیده می    و اقوام هند 

، آسـمانی هـاي     حـصر آب   شود که با غـصب و      نامیده می  )Visvarupa( »ویشورپه« چشم

، )Loki( »لـوکی «  نروژي مربوط بـه    ۀساختمان افسان  در... موجب خشکی و ویرانی شده      

لوکی موجودي اهریمنـی و مظهـر شـرّ در          ،  اعتقادات دینی کهن مردم اسکاندیناوي     ابربن

، رساند و خدایان براي مجازات او       ایزد بالدار را به هالکت می      مجمع ایزدان ژرمنی است و    
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 ،بـاقري ( »...و ماري برفراز سـرش آویـزان اسـت         بندند  می وي را به بند کشیده به صخره      

1388 ،14( .  

: عناصـري چـون   ،به کـار رفتـه  » مار پري«ز سنایی و خاقانی که ترکیب     دي ا در شواه 

بـا   کـه از جهـاتی     ،شـود   مـی  دیـده ) گیـسو (= »زلف« ،»)دیو(=«پري   ،») اژدها (=« مار«

، در بندهـشن   )اژیـدهاك (= »دهـاك  «ة فردوسی و اسطور   ۀدر شاهنام » ضحاك« ةاسطور

ه با دیگر اساطیر ملل هنـد و        این اسطور هاي    قابل تطبیق است و در همانندي و مشابهت       

هـاي   صـورت ، اساسـاً » بـاقري «توان تردیـد کـرد و        نمی،  چنانکه در قبل گذشت   ،  اروپایی

 ،خیکـه در طـول تـار      داننـد     میساخت   ک ژرف  ی ۀ را به مثاب   يری اساط ۀمای مختلف این بن  

 ظاهر شـده اسـت و       ید با مختصات اصل   یجداي    به گونه ،  یافته و در هر مقطع    ی یدگرگون

ـ ارا ،سـاخت متفـاوت  ن روی را به صورت چنـد     يات متعدد یوار  ،يبـاقر . كر( دهـد   مـی هی

1378 ،6( .  

   نتیجه

 و فرهنـگ و  ینـ یب  از جهانییها امکان کشف گوشه  ،اتیدر ادب اي    افت هر اسطوره  یباز

ن یـ ان ا یـ م،  هـا  یو همـسان  هـا     ییسـازد و وجـود همـسو        می سریک ملّت را م   یهاي    نییآ

 مـشترك اقـوام و ملـل    يق اعتقادات و باورهایوند عمیت از پیحکا ،يریاساطهاي    هیما بن

مرزهـاي   ،اي  کـه شـاعر در بـازآفرینی اسـطوره    از آنجا.  داردیمختلف در ناخودآگاه جمع 

 جهان اساطیري را    ۀهم ،اسطوره دارد و در دنیاي بدون مرز      میداشتی را بر  فرهنگی و باور  

 دیگـر ملـل   هـاي     گیري از اسطوره   عري بهره  براي چنین شا   ،کند  ود می جوالنگاه تخیل خ  

در مطالعـاتی از ایـن   از آنجـا کـه    از طرفـی  .پـذیر اسـت   امکان،  هیچ مانعی و معذوري    بی

طـول   براي طرح مجموع آن در ،یا محتواي کلی یکسان یا همانند ها    مایه وجود بن ،  دست

وجـه بـه    لـذا بـا ت    ،یا عرض هم کافی است و لزومی به همخوانی دقیـق جزئیـات نیـست              

 کـه میـان     یت سـنّت  یـ ک روا یـ مختلـف   هـاي     موجود در گونه  هاي    ها و مناسبت   مشابهت

، از سـوي دیگـر     »دهـاك «و  » گرگن مدوزا «هاي    سو و اسطوره   از یک » مار پري«ترکیب  

و یکـی از    » احیـاي اسـطوره   « را از مـصادیق      » مـار  يپـر «تـوان     مـی  ،شـود   مـی  مشاهده

  . قانی دانستات سنایی و خایادبی در ابهاي  اسطوره
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  نوشت پی

  ضــحاكةنبیــر،  بــروخیم و چــاپ فرهنگــستان شــورويۀ چــاپ کتابخانــۀشــاهنام در« -1

سام گرشاسب   با و شود  می جنگد و هم به دست اوکشته       منوچهر می  نام دارد و تنها با     »کاکوي«

 جزواما در این چاپ این داستان        ،آمده »کرکوي«  چاپ شوروي  ۀتنها در نسخ  . کند برخورد نمی 

  . )178، 1356،  کویاجیۀنوشت توضیح مترجم بر( »ملحقّات است
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