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دانشجوي دکتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
(تاریز دریافت 1396/05/11 :تاریز پذیرش)1397/08/15 :

چکیده
در روایات و منظومههاي داستاني ادبيات فارسي از زناني جن جو و مستقل یاد شنده اسنت کنه بنه صنورت گروهني در
کنار هم و به دور از مردان ميزیستهانند و اداره امنور زندگيشنان در دسنت خودشنان بنوده اسنت .از اینن زننان در بيشنتر
اسکندرنامهها اثري دیده ميشود .در سامنامه نيز اشاره مختصري بدان وجود دارد .این مقاله درصندد اسنت تنا بنا نگرشني
تطبيقي ،داستان شهر زنان را که درونمایه و مضموني مکرر در ادبيات داستاني اسنت در متنون مختلنف در کننار سنامنامنه
واکاود؛ بدین منظور ميکوشد تا با بررسي چهره و نمود این شهر در ميان آثنار منوردنظر و تحلينل ویژگنيهنا و بنيادهنا و
مضامين مطرح شده در آنها و مقایسه این موارد با خصایص و بنمایههاي تبيين شده در سامنامه؛ تفاوتها و شنباهتهنا و
سرچشمه آنها همچنين یکساني یا تفاوت منشأ این روایات را روشن سازد .در نهایت آنچه را فرا دست ميآید ،منيتنوان
به گونهاي مختصر چنين نگاشت که در شهر زنان سایر متون (اسکندرنامهها) تمایلي بنراي کنامجویي از پهلنوان و قهرمنان
داستان دیده نميشود ،ليک در شهر زنان ،سامنامه تمایالت کامجویانه از سوي زنان و پریان اینن شنهر مبالغنهآمينز اسنت.
ميتوان پيگيري منشأ و ریشههاي این داسنتان را در جنایي بنيش از اسنکندرنامنههنا و آمنازونهنا در اسناطير یوننان و روم
پيشنهاد و به تبع آن ،بنياد این داستان را در اساطير ایراني پي جویي کنرده و ینا در نهاینت آن را تلفيقني از اسناطير اینران و
یونان در نظر گرفت که هر دو مورد قابل بحث هستند.

واژگان کلیدی :شهر زنان ،سامنامه ،اسکندرنامه ،شاهنامه ،اسطوره.
(نویسندۀ مسئول)  E.mail: pooyan@yazd.ac.ir
** E.mail: reza_najjarian@yazd.ac.ir
*** E.mail: elhamhasanshahi@yahoo.com
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مقدمه
زنان در عهد باستان عالوه بر تمشيت زندگي زناشویي /فردي و نيز اجتماعي (همکاري بنا
مردان در چرخه اقتصاد خانواده و جامعه) دوشادوش مردان در ميدانهاي کارزار بنه نبنرد
مي پرداختند و در هماوردي با مردان جنگي شجاعتها ميکردند که به پيدایش چهنرههنا
و روایات حماسي متمرکز بر شخصيت زنان انجاميد که از این ميان ميتوان بنه زنناني هنم
چون گردآفرید ،بانوگشسب ،پوراندخت ،جریره ،گردیه و هماي اشاره کرد (انصافپور،
« .)141 :1346در روایات ایراني غير از زن -پهلوانان مستقل که هر یک نام و داستان ویژه
خویش را دارند ،از گروهي از زنان جن

جو نيز یاد شده که توصيف آنها یادآور قباینل

آمازون هاسنت .ایننان زنناني بودنند کنه پسنتان راسنت خنود را منيبریدنند و جناي آن را
ميسوزانيدند تا بتوانند به آساني تيراندازي کنند و گویا هنر اصلي جنگاوریشان نينز همنان
کمانکشي بوده است» (آیدنلو.)17 ،1387 ،
در این داستانها به توصيف زناني پرداختهاند که حاکم و پادشاه سرزمينهنایي بنودهانند
و در اداره حکومتشان نيازي به مردان نداشتهاند؛ زناني که تمام امنور سناماندهي اجتماعشنان
در دست خودشان بوده است و مظهر کمال از جهت زیبایي ،قدرت و ثروت بودهاند.
نمونههایي از شهر زنان را ميتوان در اسنکندرنامنههنا و اخبنار اسنکندر (اسنکندرنامنه
فردوسي و نظامي ،اخبارالطوال ،اسکندرنامنه منثنور و دارابنامنه) مشناهده کنرد .یکني از
نمودهاي خا

و منحصربهفرد این شهر نيز در سامنامه (هر چند در جرگة اسکندرنامنههنا

نيست) رخ نموده است.

 .1پیشینه و روش پژوهش
درخصنو

شنهر زنننان در ادبينات فارسنني تحقيقنات گسنتردهاي صننورت نگرفتنه ،تنهننا

اشارات اندکي به این مضمون داسنتاني در اسنکندرنامنه فردوسني و نظنامي شنده اسنت و
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بيشننتر نگننرش بنندین موضننوع از نظرگنناه آرمننانشننهر بننودن ایننن شننهر و مسننائل نقنند
جامعهشناختي و فمنيستي بوده است .در حقيقت داستان شنهر زننان در رواینت فردوسني و
نظامي چندان تفاوتي با هم ندارد و بنمایهها و ویژگيهاي مشنابهي دارنند .تنهنا توصنيف
هرکدام از بزرگان به فراخور سبک و روش آن شاعر متفاوت است.
از پژوهشهاي صورت گرفته در این خصو  ،ميتوان به این مقاالت اشاره کرد:
 «مقایسه تطبيقي داستان شهر زنان در اسکندرنامه شاهنامه فردوسي و اسکندرنامه نظنامي،با اسطورههاي کهن یوناني و داستانهاي اتوپيایي» که در سال  ،1385توسط مریم حسنيني
انجام شد« .بررسي تطبيقي روایت اسکندر و سفر به شهر زننان در اخبنارالطوال دیننوري و
شاهنامه فردوسي» به کوشش موسي پرنينان و علني سنهامي در سنال  1394و «آرمنانشنهر
زنان در خسرو و شيرین حکيم نظامي گنجهاي» که در سال  ،1387به قلم اسحا .طغينانيو
زهرا معينيفرد نوشته شد.
پژوهش حاضر به روش کتابخانهاي و براساس شيوه تحليل محتوا به صورت توصيفي-
تحليلي انجام شده است .هدف این پژوهش ،تحليل و ریشهینابي یکني از بننماینههناي بنه
تصویر کشيده شده در سام نامه با نظرگناهي تطبيقني اسنت تنا اصنالت ینا برسناختگي اینن
مضمون در سامنامه مورد نقد قرار گيرد و بنيادهاي اسنطورهشنناختي آن شناسنایي شنود و
این نکته در آینده ،مرجعي براي تحليلهاي مبسوط و دقيقتر در این خصو

باشد.

 .2روش پژوهش
 .1-2ردپای شهر زنان در سنت تاریخي و فرهنگي ایران
در داستانهاي شهر زنان در ادبيات فارسي کنه همگني بجنز سنامنامنه مربنوط بنه احنوال
اسکندر (به معني قهرمان) است؛ یعني قهرمان داستان از بستر جغرافيایي ایران برميخيزد و
به سرزمين پرینان در شنمال غربني اینران منيرسند؛ سنرزميني کنه طبنق اسنناد یافتنههناي
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باستانشناسي با نام «پریکاني» در شمال شرقي ایران قرار داشنته اسنت و در اینن داسنتانهنا
جابهجایي جغرافيایي صورت ميپذیرد تا با اساطير یونان و پيشينه روایني داسنتان اسنکندر
تطبيق و هماهنگي پيدا کند و اسکندر در بردع (هروم) قفقاز (جایگناه آمنازونهنا) حنوزه
شمال غربي ایران بدان دست یابد (ملکزاده.)153 :1381 ،
آنچه درخصو

شهر زننان و قهرمنان اینن قصنه هنا و قنرار گنرفتن آن در جغرافيناي

سياسي و فرهنگي ایران قابل تأمل است ،اینن اسنت کنه در سننت فکنري تناریخي اینران،
مکان و قبيلهاي به نام «پریکاني» وجود دارد که تناریز آنهنا بنه زمنان آغناز هخامنشنيان؛
یعني قرن پنجم قبل از ميالد ميرسد .قبيلهاي که به احتمال بسيار ،پرینان را منورد پرسنتش
قرار دادهاند و مطرود جامعه روحانيون زرتشتي بودهاند .مکان زندگي آنها طبق یافتههناي
باستانشناسي و راهنامهاي رومي معروف به «جهاننامه راوننا» جنایي در حنوالي آمودرینا و
سوگریس یا همان سوخرا (سرخاب کنوني) بوده است (همان.)153 :
در دین کهن ایراني و پيش از اصالح آن به تعليم زرتشت ،پریان مقامي شامز داشنتند.
زرتشت بنا بر نياز دستگاه دیني خود پریان را از مقام خویش فنرو کشنيد و تنا همسناني بنا
جهيکان تنزل داد .برخي از پژوهشگران هم بر این باورند که پيش از درآمدن آریایينان بنه
ایران زمين در این سرزمين مردمناني انيرانني سناکن بودنند کنه تنابع نظنام مادرسناالري و
زنسروري بودند و آیين ستایش مادر -خداي بزر

و بغ بانوي باروري همراه بنا مراسنم

ازدواج مقدس در ميان اینان رای بوده است (مزداپور .)100 :1354 ،این قنوم و قبيلنه کنه
ظاهراً پریان را ميپرستيدند (چه ایراني و چه انيراني) ظاهراً قبيله «پریکناني» منورد نظنر منا
هستند و به جهت عقاید مادرساالرانه و معارض با فرهن
منشأ پيدایش داستان شهر زنان شده و بنمایهاي خا

پدرساالرانه جناري در جامعنه،

براي ادبيات داستاني رقم زدهاند.
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پژوهش و نظریاتي دارد .وي بنرآن اسنت

که سرچشمه افسانه هاي پریان را بنا آن نينروي مشنهور جنگناوري و جنادوگري نبایند در
مفاهيم دیني هند و اروپایي جستوجو کرد ،بلکه اینن افسنانههنا برخاسنته از ینک سلسنله
سنت هاي ایراني ،مربوط به قبيله موسنوم بنه پریکناني اسنت .در ادامنه ،او اینن قبيلنه را در
مناطق خوش آب و هواي جبال بارز پيجویي ميکنند .بينوار همچننين در ادامنه گنزارش
هایش به این اصل اشاره ميکند که روحانيون زرتشتي از این قبيله بيزاري منيجسنتند ،امنا
گویا به تأثير روایات پارتي در حماسهها و سچس در شعر پارسي با آنان همدلي ميشود .بنا
تکيه بر این نظریات و در نظرگرفتن این اصل که داستانهاي پهلواني در حماسه ملي ایران
نيز در سلسله روایتهناي پارتينان (گوسنانهنا) ریشنه دارد ننه در گنجيننه روایني و دینني
اوستایي و شریعت زرتشتي ،تأثير این شهر و ساکنان آن در داستان شهر زنان و سنامنامنه و
مبنا نهادن این اوصاف به عنوان پيشينه و بنياد این ماجرا قابل طرح و بررسي به نظر ميرسد
).(Bivar, 1985: 25-42

 .2-2شهر زنان در روایات داستاني و منظومههای ادبیات فارسي
درکتاب «اخبارالطوال» ابوحنيفنه دیننوري در داسنتان شنهر زننان از زنناني سنرخپوسنت،
آشفته موي و مردگریز ،سخن ميرود که سالي سه بار گرد هم ميآمدند و با مرد دلخنواه
خود ازدواج ميکردند .در صورت زایش فرزند پسر پس از اتمام دوره شيرخوارگي او را
به مردان بازمي گرداندند و در صورت دختر بودن ،فرزند او را نزد خنود نگناه منيداشنتند
(دینوري.)37 :1386 ،
حمداهلل مستوفي در کتاب «نزهۀالقة ب» به شنهر زننان اشنارتي دارد :شنهري کنه تمنام
امور آن در دست زنان است؛ اموري چون فالحت و صناعت و . ...ایشان در همنه چينز بنا
1- Bivar
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هم برابر و شریکند .نزاع بر سر منفعتطلبي و قدرتخواهي در ميانشان وجنود نندارد و از
همين روي مستوفي ایشان را ميستاید (مستوفي.)105 :1380 ،
شهر زنان در «شاهنامه» فردوسي نيز در داستان اسکندر آمدهاست« :اسکندر به شنهري
رسيد که نامش هروم بود [ ]،شهري کنه تنهنا زننان درآن زنندگي منيکردنند و در سنوي
راسنننت پسنننتاني هماننننند زننننان و در سنننوي چنننپ پسنننتاني بنننه گوننننه منننردان داشنننتند
(دبير سياقي. )262 :1380 ،
در نسخه فارسي اسکندرنامه کنه رواینت فارسني آن اسنت و زمنان تحرینر آن را بنين
قرون  6-8هجري قمري ميدانند از این شنهر و ویژگني هناي آن نشناني بنر جناي نماننده
است .در این اثر ما تنها در داستان رسيدن اسکندر به شهر پریان و داستان او با بانو اراقيت،
شاه پریان ،ميخوانيم که اراقيت ،بانویي است که شهر پریان را اداره ميکنند و شناهبنانوي
ایشان است .در این داستان جن

هاي فراوانني بنين اراقينت و لشنکر پرینان بنا اسنکندر و

لشننکر وي اتفننا .مننيافتنند و سننرانجام بننا ازدواج اراقيننت و اسننکندر پایننان مننيیابنند
(اسکندرنامه.)354 :1343 ،
ماجراي سفر اسکندر به اندلس یا قيروان ،سمره و مغرب و دیدارش با زني پادشاه کنه
از او به نام هاي قيدافه ،فيذافه ،قنداقه یاد شده است در سرزمينهاي اسالمي رای و مشهور
بوده و در آثاري چون اخبارالطوال ،شاهنامه ،مجمل التواریز ،اشعار خاقاني ،اسنکندرنامنه
منثور و منابع دیگر به این ماجرا اشاره شده است ،اما نظامي آگاهانه و اندیشيده ننام قيدافنه
را به نوشابه ،بدل کرده و ماجراي او را به جاي اندلس به بردع؛ یعنني وطنن خنود مربنوط
کرده است (احمدنژاد .)99 :1369 ،البته در شاهنامه فردوسي هم اسکندر به شهر هروم که
یکسره در دست زنان است ،ميرسد و این هروم چننان کنه نظنامي هنم اشناره کنرده ،ننام
باستاني بردع بوده است .در واقع نظنامي ،داسنتان شنهر هنروم و زننان آنجنا را بنا داسنتان
قيدافه ،درآميخته و طرحي دیگر انداخته است (همان.)102 :
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در داستان خسرو و شيرین ،ميخوانيم که همه اقليم کوهسنتان و ارمنن از آن زنني بنه
نام مهينبانو است .زني که شوي ناکرده و روزگار را در کامراني ميگذرانند .اطرافينان او
هم همه پریرویاني هستند که فرمانپذیر اویند (حسيني.)128 :1385 ،
در داراب نامه در دو موضع به زناني که به صورت گروهي زنندگي منيکننند ،اشناره
شده است؛ یک گروه از اینان زناني خنثي هستند که در جزیرهاي کنه زنني «جمهنره» ننام
برآن جزیره پادشاهي ميکند ،زندگي ميکننند« :در آن جزینره همنه زننان بودنند و صند
هزاران بودند؛ همه خنثي شکل هم نر و هم ماده .شش ماه در شنهوت زنني بودنند و شنش
ماه در شهوت مردي ،زن بودي که در شکم فرزند داشتي و شش ماه دیگر گشني کنردي»
(طرسوسي .)325 :1374 ،این زنان ابتدا سوار بر پيل به سچاه اسکندر حمله ميکنند ،اما بعد
به خدمت اسکندر درمي آیند و از او حمایت ميکنند[ .گروه دیگر] زنان شارسنتان سنباط
نيز به صورت گروهي با هم زندگي ميکنند و هنيچ منردي طاقنت ورود بنه شنهر آننان را
ندارد « :اگر مردي بياید ،این زنان او را بازگيرند و با وي روزگنار سنازند و منردان طاقنت
ایشان ندارند» (طرسوسي.)362 :1374 ،

 .3-2پیشینۀ اساطیری بنمایۀ شهر زنان در اساطیر جهان
ردپاي شهر زنان در اساطير یونان به چشم ميخورد؛ جنایي کنه سرمنشنأ داسنتان اسنکندر
(محل بازتاب این بنمایه در ادبيات فارسي) نينز اسنت :در اسناطير یوننان از زنناني بنه ننام
آمازونها ،نام برده شده که در سرزميني حدود ارمنستان امروزي ميزیستهانند و منردان را
به قلمرو ایشان راه نبوده است .گریمال 1مينویسد« :آمازونها ملتي بودند کنه افنراد آنهنا
را زنان تشکيل مي دادند و از اعقاب آرس خداي جن

و یکي از نمفها به نام هنارموني

بودند .هيچ مردي حق ورود به خاک آنها را نداشنت ،مگنر آنکنه بنراي خندمتکاري ینا
1- Grimal
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انجام کارهاي سخت و پست احضار شده باشد .بننابر روایتني آنهنا اوالد خنود را هنگنام
والدت در صورتي که پسر بنود ،کنور ینا لنن

منيکردنند و بنه رواینت دیگنر آنهنا را

ميکشتند .ضمناً براي آنکه نسل آن هنا از بنين ننرود ،در فصنل معينني ،بنا منردان آمينزش
ميکردند و فقط دختراني که از این وصلتها به وجود ميآمد ،نگاه ميداشتند و یکني از
پستانهاي آنها را ميبریدند تا هنگام استفاده از تير و کمان یا نيزه زحمتي نداشنته باشنند.
به همين مناسبت بر این مردم ننام آمنازون (یعنني کسناني کنه پسنتان ندارند)گذاشنتهانند»
(گریمال.)64 :1341 ،

 .4-2شهر زنان از نظرگاه جامعهشناختي
درخصو

علل تکوین و شکلگيري شنهر زننان در ذهنن و ضنمير گذشنتگان از منظنر

جامعهشناختي ،منيتنوان گفنت کنه بنا توجنه بنه رنن و محرومينت زننان در جامعنههناي
مردساالر گذشته تا امروز ،زنان درصدد آفریدن و به وجود آوردن سرزميني بنودهانند کنه
در آن بنندون حکومننت مننردان و زورگننویي ایشننان زننندگي کنننند و خننود ایشننان اداره و
سرپرستي این سرزمين را بهعهده داشته باشند؛«همه آرمانشنهرها واکننش ذهنن عصنيانگر
نویسنده در برابر ناروایيهاي روزگار اوست» (اصيل.)19 :1381 ،
بنا بر اسطوره ها ،آمازونها شکارچي و جن

جو بودند ،بنه اخنال .و خنانواده احتنرام

نميگذاشتند و طبعاً بزر ترین گناه آنها از دیدگاه یونانيان آن بنود کنه ننه فقنط سنلطه
مردان (پدرساالران بردهدار یوناني) را نميپذیرفتند ،بلکنه بنرعکس آنهنا را در موقعينت
بردگي و زیر استيالي خود درميآوردند .هم از این رو ،در نگاه یوناني ،آمازونهنا بسنيار
نفرتانگيز بودند و نمادي از واژگوني اخال .و جامعه به حساب ميآمدنند و در اسنطوره
شناسي یونناني ،جنن

و کشنتن آمنازونهنا از افتخنارات آشنيل و هرکنول بنود .تصنویر

شهر زنان در سامنامه و پيگيری ردپای آن در ادبيات فارسی  /مجيد پويان ،محمدرضا نجاريان و الهام حسنشاهي

219

آمازونها بعدها در هنر پس از رنسانس با تصویر جادوان و ساحرهها ترکيب و تلفينق شند
(کون

.)102 :1389 ،

هر چند امروز براساس شواهد باستانشناسي و مردمشناختي ،ميتوان بنه جنرأت ادعنا
کرد که چنين زناني شاید هرگز وجود نداشته باشند ،اما پدید آمدن اینن شنکل شنيطاني و
نفرت حاصل از آن به صورتي متقارن ،گویاي گرایش قدرتمند مردانه به حفظ قالبهناي
سلطه خود در چارچوب خانواده پدرساالر دارد .هم از این رو ،نباید تعجب کرد کنه اینن
اسطوره ،تصویر آمازونها و سچس ساحرهها به وسيله جننبش فمينيسنتي در دورهاي متنأخر
نيز مورد استفاده قرار گرفت تا چنارچوبي نمنادین بنه اسنتداللهناي جننبش زننان بدهنند:
فمينيست معروف آمریکایي گریس آتکينسون نام کتاب خنود را «حماسنه ینک آمنازون»
گذاشت و گروه هایي از فمينيست هاي فرانسنوي و آمریکنایي از ننام جنادوگر ینا سناحره
براي گاهنامههاي خود بهره بردند (فکوهي.)21 :1385 ،

 .5-2شهر زنان در سامنامه و ویژگيهای آن در مقایسه با داستان شهر زندان
در سایر متون
سام به همراه قلواد و شاپورگرد (همراهان و یاران وي) در راه رسيدن به کوه فنا (جایگناه
ابرها) براي نجات پریدخت از چنگال دیو ابرها از خانها و خطرهاي زیادي ميگذرند تنا
اینکه در بخشي از سفر شب هنگام در حالي که راه ميپيمایند در تاریکي شب فانوسني از
دور مي بينند ،سام از قلواد در مورد آن ميپرسد و وي در پاسز آنجا را شهر زننان معرفني
ميکند و آن را توصيف ميکند و سام راغب ميشود با وجود هشندارهناي قلنواد و حتني
شمسه به سوي این شهر حرکت کند؛ زینرا گذشنتن از اینن مرحلنه در حقيقنت بخشني از
مسير وصال به معشو .تلقي ميشود .برمبناي توصنيفات قلنواد و شمسنه و وقنایعي کنه در
طول گذر سام از این شهر اتفا .ميافتد ،نکات ذیل قابل طرح به نظر ميرسد.
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 .1-5-2نام شهر زنان در سامنامه و متون مختلف
در سام نامه ،این شهر تنها وصف شده و از نام خاصي یاد نشنده ،حندود جغرافيناي آن نينز
مشخص نيست و فضاي آن کامالً فانتزي و غيرواقعي است و نمود بيروني با عننوان مطنابق
عالم واقنع نندارد .در حنالي کنه در شناهنامه از اینن شنهر بنا ننام «هنروم» یناد شنده اسنت
(فردوسي ،1373 ،ج )74 :7و در شرفنامه از عننوان «بنردع» اسنتفاده شنده کنه در ناحينه
قفقاز است و نظامي ميافزاید که همان «هروم» است (نظامي .)276 :1385 ،در دارابنامنه
در سننرزميني بننه نننام «سننالهط» بننا ایننن زنننان روب نهرویننيم (طرسوسنني )325 :1374 ،و در
اخبارالطوال (دینوري )37 :1386 ،و نزهۀالقة ب (مستوفي )105 :1380 ،هنم هنر چنند ننام
مشخص نيست ،اما شهر اصالً نمود فانتزي و خا

سامنامنه را نندارد ،بلکنه شنهري اسنت

معمولي که ساکنانش زنانند (ناشناس.)653 :1386 ،

 .2-5-2شهر زنان در مجاورت چشمه و آب و کوه
یکنني چشننمه سننار اسننت در پننيش کننوه

ز خوبننننننان مهنننننننرو گروهننننننناگروه

بننه نزدیننک چشننمه اسننت شننهر زنننان

همننننه از پننننني مننننرد بنننننر سنننننرزنان
(ناشناس)653 :1386 ،

یکنني چشننمه سنناري اسننت اینندر ز دور

درو آب بيننننني همننننه تلننننز و شننننور

بننننه تيمننننار و اننننندوه بسننننته شننننوي

چنننو خنننوردي از آن آب خسنننته شنننوي

دگنننر چشنننمه آب شنننيرین چنننو شنننه

نشننننننيمنگه شنننننناه خوبننننننان عهنننننند

کنننه حنننورا شنننهش ننننام خنننواني همننني

جننننز آن نننننام دیگننننر نننننداني همنننني
(ناشناس)656 :1386 ،
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در شاهنامه (فردوسي ،1373 ،ج  )75 :7و خسرو و شيرین نظامي (نظامي)165 :1385 ،
شهر زنان در حصار «ژرف دریا» و «فرضه دریاي در بنند» وصنف شنده اسنت .در اسناطير
یونان نيز جایگناه آمنازونهنا و خدابانویشنان آرتمنيس چشنمهسناران و کوهسناران اسنت
(بولن.)70 :1373 ،
در اساطير و فرهن

ایران نيز براي مثنال :بينواردر مقالنهاش سنرزمين پریکناني (شنهر

پریان) را در منطقه خوش آب و هواي جبال بارز قلمداد کنرده اسنت و بنيآنکنه تصنری
کند از رابطه پریان با کوهسارهاي خوش آب و هنوا سنخن منيگویند .همچننين در بناب
رابطة پریان با جايهاي خوش آب و هواي کوهستاني ميتوان بنه نقناط زینادي بنا عننوان
«آب پري» در کوهچایههاي گيالن و مازنندران کنه غالبناً مکنانهنایي مصنفا بنا آبشناران و
چشمهساران پر آب است ،اشاره کرد و چشمههایي با نام «چشمه پري» ینا عننوان اسنتحاله
یافته «بيبي» و یا زیارتگاههایي در ميان کوهها با همين عنوان در سرتاسر ایران بنه فراوانني
یافت ميشود (اجتهادي :1382 ،ذیل بيبي) در مجناورت اینن چشنمههنا در طنول تناریز
آیننينهننایي بننراي فننراوان شنندن آب صننورت مننيگيننرد کننه نمایننانگر حضننور زن ایننزد و
ایزدبانوي آبها (در دورهاي آناهيتا) در اعتقادات مردم است (هينلز.)171 :1383 ،
کتایون مزداپور در مقالة «افسانه پنري در هنزار و ینک شنب» بنه اینن موضنوع؛ یعنني
ارتباط پري با آب و چشمهساران پرداخته است (مزداپور .)290 :1371 ،با این وصف پري
از ایزدبانوان است و یکي از خویشکاريهاي پري بنه عننوان زناینزد فراوانني و بناروري
ارتباط او با بارندگي و آبها است که از این راه سال نيکو و محصول خنوب آورده و بنه
مردمان فراواني و ارزاني ميدارد (سرکاراتي.)19 :1350 ،
مضاف بر این ،قلعه دخترها نمونههایي دیگر از این دست هستند؛ باستانيپاریزي معتقد
است قلعه دخترها که بيشتر در کنار چشمهها و رودها و بر فراز قلهها ساخته شدهاند ،معابد
ناهيد بوده است .براساس افسانهها ،صاحبان قلعنه دخترهنا ،دوشنيزگاني جنگناور و شنجاع
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بودهاند که اجازه ورود هيچ مردي را به داخل قلعه نميدادند ،آنان مبنارزاني دلينر بنوده و
در بيشتر افسانهها با پسراني که در پاي کنوه بنراي خنود قلعنههنایي کوچنک (قلعنه پسنر)
ساخته بوده ،مقابله ميکردهاند و در برابر خواستگاري آنان از خود مقاومت نشان ميدادند
(باستانيپاریزي .)64 :1368 ،دختر و دختران و قز و قزلر در نام کوهها و جايهنا حکاینت
از اعتقادات قدیم دارند (قریشي.)187 :1380 ،

 .3-5-2دشواری مسیر رسیدن به شهر زنان
شهر زنان در حقيقت مقطع و یا آزموني در روند فرآیند فردیت و رشد قهرمان و رسنيدن
او به کمال محسوب ميشود و ميتنوان خنویشکناري اینن شنهر را در نسنبت بنا قهرمنان
حماسه یک آزمون براي رسيدن به کمال تلقي کرد .در حماسههاي مختلف در اینن سنفر
کمال که به طور مثال ميتوان به هفتخان اشاره کرد؛ قهرمان از ورطههایي چنون بيابنان،
کوهها ،گرماي شدید ،برف و بوران ،مبارزه با موجودات خبيث و ...گذر ميکنند و عبنور
از این موانع آزمون قدرت بهشمار ميآید (بهمني و نيرومند:)13 :1391 ،
بنننه دشنننتي فتادنننند بنننس هولنننناک

کنننه از هنننول او دینننو گشنننتي هنننالک

نخنننورده زميننننش بنننه جنننز آفتننناب

ندینننده اسنننت ریگنننش یکننني قطنننره آب

فنننننرو مانننننند از راه رفنننننتن غنننننراب

تننننن پهلننننوان زیننننر خفتننننان کبنننناب

نيامننند کسننني سنننوي اینننن راه سنننخت

مگنننر آن کنننه برگشنننت ازو فنننر و بخنننت
(ناشناس)655 :1386 ،
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در شنناهنامه سننخن از بننرف و بننوران ویرانگننر در مسننير شننهر زنننان بننه ميننان آمننده
(فردوسي ،1373،ج  )73 :7و در خسرو و شيرین این مسير «بيابان در بيابنان» اسنت کنه بنه
«کوهستان ارمن» ميانجامد (نظامي.)169 :1385 ،

 .4-5-2زنان «شهر زنان» نماد زیبایي و قدرت
شهر زنان ،شهر پریان است و بدیهي است زیبایي کنه از خصنایل برجسنته پنري اسنت در
این زنان نمودي آشکار یافته است« :پري آنقدر زیباسنت کنه هنر کنه او را ببينند عاشنق و
دیوانه ميشود (پري زده) و یا ميميرد و هرگز نميتواند اورا فراموش کند و پري همنواره
در خيال او حاضر است» (شميسا :1387 ،ذیل پري) .این پریان «به عنوان موجودات نامرئي
زیبا و فریبندهاند که دلباخته نران و پهلوانان ميشوند و آنان را افسون ميکنند و با آبسنتني
و زایش سروکار دارند و با جادو و پريزدگي و پريخواني وابستهاند و دلبستگي زیناد بنه
رامش و رقص و آوازهاي شبانه دارند» (سرکاراتي .)7 :1350 ،عالوه بر زیبنایي بنه جهنت
برخورداري از نيروهایي جادوانه قدرتمند نيز هستند.
یکننني پادشننناهي اسنننت حنننورا بنننه ننننام

پننننري پيکننننر و دلبننننر و خوشننننخرام

هننننننزاران هننننننزارش بننننننود لشننننننکري

ولنننننيکن زناننننننند همچنننننون پنننننري

نباشننننند یکننننني منننننرد انننننندر مينننننان

همننننننه دلبرانننننننند پسننننننته دهننننننان
(ناشناس)654 :1386 ،

سنننننچاهي بنننننرون آمننننند از تينننننره راه

بننه پننيش اننندر آن پادشنناهي چننو منناه

سراسنننننر زننننننان دیننننند شنننننير ژینننننان

همنننه تنننن

بسننننته گرفتنننه عنننننان

همنننننه همچنننننو طننننناووس آراسنننننته

بننننه هننننر طننننو .پيرایننننه پيراسننننته
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چنننو منننردان همنننه سننناز خفتنننان بنننه بنننر

همنننه سننناز و اسنننباب یکسنننر ز زر
(ناشناس)657 :1386 ،

در خسرو و شيرین نظامي از پري رویاني فرمانروا سخن رفته که به وقت نبرد« :کنند از
شير چن

از پينل دنندان( » ...نظنامي )165-167 :1385 ،و در شناهنامه از شناه اینن شنهر

چندان سخن به ميان نيامده و توصيف نشده است ،بلکه تمنام منناظرات بنا فعنل جمنع و از
سوي زنان شهر آمده و وصف زیبایي و قدرت براي تمام زنان این شهر بهکنار رفتنه اسنت
(فردوسي ،1373 ،ج .)75 :7

 .5-5-2باروری و زایایي در شهر زنان
در اساطير ایران و جهان خویشکاري زنان در تمدن بشریت زایایي و بناروري اسنت کنه
نمودي آشکار در ایزدبانوان همه جوامع انساني یافته است .حتي پيکرههاي باستاني نيز این
خویشکاري را نشان ميدهند .این ویژگي برتر زنان در ادبيات ،اساطير ،هنر و ...به عننوان
یک اصل مهم و تأثيرگذار جلوهگر است.
و بنار

سننننر سننننال آیننننند بننننر چشننننمهسننننار

درختي اسنت آنجنا پنر از بنر

بمالننننند تننننن را بننننه شنننناخ درخننننت

ز بننننویش بيفتننننند بيهننننوش سننننخت

چننننو بننننا هننننوش آیننننند آن دلبننننران

در آیننننننننند در آب روشنننننننننروان

بننننه فرمننننان یننننزدان بگيرننننند بننننار

بنننه ینننک سنننال زاینننند در آن دینننار

چننننو زایننننند دختننننر بننننود بارشننننان

بنننود همچننننين سنننال و منننه کارشنننان

اگننننننر مننننننرد بينننننننند از ناگهننننننان

شنننننتابند یکسنننننر کهنننننان و مهنننننان

بگيرنننننند و نزدینننننک حنننننورا برنننننند

بنننننر تخنننننت او بنننننر ثرینننننا برنننننند
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هميشننننننه بننننننود در بننننننر پادشنننننناه

رهننننایي نيابنننند دگننننر سننننال و منننناه

چننو شنناه زنننان گشننت زان مننرد سننير

دگنننر بننناز نوبنننت رسننند بنننر وزینننر

چنننننين تننننا ورا جننننان بننننود در بنننندن

در آن شنننننهر باشننننند گرفتنننننار زن
(ناشناس)654 :1386 ،

شيوه بار گرفتن زنان این شنهر بسنيار وینژه اسنت و در سنایر شنهرهاي زننان در متنون
مختلف اثري از این شيوه به چشنم نمنيخنورد ،بلکنه در سنایر رواینتهنا زننان بنراي بنار
گرفتن ،زوج مرداني در خارج از شهر خویش ميشوند و در فصلي از سال بدین منظنور از
شهر زنان بيرون منيشنوند و سنچس بعند از بنار گنرفتن اگنر فرزندشنان پسنر باشند ،آن را
نميپذیرند (ميکشند یا کور و فل ميسازند) و اگر این فرزند دختنر باشند بنه زننان اینن
شهر ميپيوندد ،اما در این روایت ،بارگيري در مجاورت چشمه و از طریق درخنت اسنت
که هر دو مظهر زایندگي و زندگي هستند .از دیگر سو ،فرزندان حاصنل از اینن بنارداري
دختر است و اثري از پسر وجود ندارد و مردان در این روایت ،حتني در فصنلي از سنال و
براي فرزندآوري نقشي ندارند ،بلکه براي زنان این شنهر در ارتبناط بنا منردان ،تنهنا اصنل
کامجویي مطرح است.
ایننن شننيوه بنناروري در اسنناطير دیگننر کشننورهننا نيننز حضننور دارد؛ از جملننه در مننورد
ایزدبانوي «دیانا» و طلب مردان براي ملکه در کتاب شاخه زرین قابل بحث اسنت .اسناطير
مربوط به پادشاهان یک ساله که براي ملکه به عنوان همسنر برگزینده منيشنوند و پنس از
یک سال پادشاهي به کام مر

فرو ميروند نيز با برخي وجوه این داستان قابل تطبينق بنه

نظر ميرسد (فریزر.)190 ،1374 ،1

1- Frazer
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 .6-5-2شومي ورود به این سرزمین برای مردان
در اساطير و داستان هاي مختلف یوناني ،هندي و ایراني ،مهرورزي بر پرینان و ازدواج بنا
آنها معموالً فرجامي شوم دارد و شهریار و پهلواني که با پري پيونند گرفتنه اسنت ،دچنار
سنرگرداني ینا منر

منيشنود (آینندنلو .)75 :1388 ،اینن شنومي در ادامنه تقابنل جامعننه

مردساالر با بنيادهاي فکري زن ساالرانه نهفته در ناخودآگناه جمعني جامعنه ،جلنوه کنرده
است (سرکاراتي 8 :1350،و .)18
همنننننایون نباشننننند در آنجنننننا گنننننذار

کنننه گنننردد در آن شنننهر کنننار تنننو زار

نيامننند کسننني سنننوي اینننن راه سنننخت

مگننر آن کننه برگشننت ازو فننر و بخننت

شننننننگفتي بننننننود راه شننننننهر زنننننننان

نتابنننند کسنننني سننننوي ایننننن ره عنننننان

بنننه منننردان خطنننر دارد اینننن راه شنننوم

نزیبننند بنننه منننردان اینننن منننرز و بنننوم
(ناشناس)654 :1386 ،

 .7-5-2ناممکن بودن رهایي از شهر زنان
گاه پریان ،عاشق قهرمانان داستان ميشوند و اگر قهرمانان به وصال با آنها تن درندهنند،
پریان آنان را ميآزارند و یا گرفتار جادو ميکنند (افشاري .)49 :1387 ،این نکتنه در نقند
کهنالگویي نينز مطنرح اسنت؛ فنن فنرانتس در «فرآینند فردینت» در بحنث از جنبنههناي
خطرناک آنيما ،مينویسد« :در سراسر جهنان ،افسنانههنایي وجنود دارد کنه؛ در آن ینک
بانوي زهرآگين نمایان ميشود؛ او موجود زیبایي است که سالحها ینا ینک زهنر پنهناني،
در بدن دارد و معشو .خود را در نخستين شب وصل ميکشد» (شميسا.)241 :1372 ،
رهنننننایي نينننننابي بنننننه گيتننننني از اوي

گرفتننننار گنننننردي بنننندان مننننناهروي
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شننننننوي زار و بيمننننننار و تيننننننرهروان
(ناشناس)656 :1386 ،

 .8-5-2راهنمایي پری در راه رسیدن به شهر زنان
در داستانهاي حماسي و اساطيري ،راهنمایي ماورایي و عالنم حضنور دارد کنه بعندهنا بنا
عنوان پير در ادبيات دیده ميشود .این راهنما باید مسنلط و داننا باشند کنه در منورد شنهر
پریان (زنان) مسلماً یک پري (زن) براي راهنمایي شایستهتر اسنت .در نقند کهننالگنویي،
راهنما در آزمونهاي تکاملي «فرآیند فردیت» نقشي مؤثر دارد و اینن مهنم برعهنده پينر و
گاه آنيماي مثبت است که در مورد شمسه به نظر ميرسد که آنيماي مثبنت اینن وظيفنه را
به عهده دارد و نمادي از کهننالگنوي منادر مثنالي نينز اسنت؛ زینرا نقشني مراقبنتگنر و
مهربانانه ب عهده اوست (هال و نوردباي 26 :1375 ،1و .)278
همننننان شمسننننه را دینننند سنننناالر گننننرد

کنننه از بهنننر پهلنننو بسننني رنننن بنننرد

بخندینننننند ازو سننننننام نيننننننرم نننننننژاد

بننندو گفنننت کنننه اي دلبنننر حنننورزاد

مننننرا راه بنمنننناي بننننر چشننننمهسننننار

ببننين تننا چننه خواهنند دگننر کردگننار
(ناشناس)656 :1386 ،

دگننننر شمسننننه گردینننند از آن ناپدینننند

سننننننچهدار از آب جننننننامي کشننننننيد

رسنننننيدند نزدینننننک چشنننننمه فنننننراز

از آن آب شنننند شننننادمان رزم سنننناز

از آن آب گشننننننننننتند تننننننننننازه روان

سنننر و تنننن بشسنننت آن گنننو پهلنننوان
(ناشناس)657 :1386،
1- Hall and Nordby
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 .9-5-2عزم نابودی شهر از سوی قهرمان مرد داستان
بنننه پاسنننز بننندو گفنننت فرخننننده منننرد

کنننه از شنننهر حنننورا بنننرآریم گنننرد
(ناشناس)654 :1386 ،

این غلبه مردساالري در سایر داستانهاي شهر زننان هنم بنه انحناء مختلنف ،بنروز یافتنه و
بدیهي است کنه در جامعنه مردسناالرانه زمنان رواینت اینن داسنتان ،راوي و داسنتانسنرا
منویات و عقاید نهادینه شده درونش را که مغایر با خصایل این شهر و سناکنان آن اسنت،
هر چند محدود و اندک به وجهي به تصویر بکشد .درخصو

دیدگاههناي مردسناالرانه

ادیان زرتشتي و اسالم در تقابل با ادیان و آیينهاي زنساالرانه باستاني و تأثير آن در تلقي
و برداشت از پریان و منش آنها در جوامع متأخرتر در مقایسه با دوران باستان مقاله «پري»
سرکاراتي شرحي مبسوط دارد (سرکاراتي.)1-32 :1350 ،
در شرفنامة نظامي هنگامي که نوشابه (پادشاه زنان) هنرهاي خود را بنه رخ اسنکندر
مي کشد ،هر چند اسکندر در دل نوشابه را تحسين ميکند ،اما نگرش مردساالر غالنب بنر
وي ،این گفتوگوي دروني را رقم ميزند:
ولننننني زن نبایننننند کنننننه باشننننند دلينننننر

کنننه محکنننم بنننود کيننننه مننناده شنننير

زن آن بنننه کنننه در پنننرده پنهنننان بنننود

بنننيپنننرده افغنننان بنننود

کنننه آهنننن

(نظامي)290 :1385 ،
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 .10-5-2تکرار واژة پری در داستان شهر زنان
به کار بردن لفظ «پري» در توصيف و روایت داستان شهر زنان در سنامنامنه و تکنرار اینن
واژه را نميتوان بيدليل و تنها یک استعاره ،وصف و تشبيه انگاشت ،بلکه مفهوم و انگاره
پري در گذر زمان از مفهوم به لفظ ،استحاله یافتنه و از ینک موجنود اسناطيري در امتنداد
سفر زمان و اعصار تنها لفظ باقي مانده است که ميتنوان آن را ینک ردپنا بنراي پيگينري
اصل و بنياد مضامين قلمداد کرد.
کجننننا مننننيروینننند اي پننننريپيکننننران

چنننه ننننام اسنننت سنننرکرده دلبنننران
(ناشناس)658 :1386 ،

«اسطوره اغلب با گونهاي از داللت و اشارت تاریخي ،اعتقادي ،اجتمناعي و اقتصنادي
همزمان و یا در زمان همراه است ،هنر اسنطورهاي پينام و معنناي خنا

خنود را دارد کنه

ميتواند هم از لحاظ ظاهر لفظي یا صوري آن دیده شود و هم از منظر مردمني کنه بعندها
در عين توجه به معاني اسطورهاي و داستاني از آن معناهاي ثنانوي خاصني را منورد توجنه
قرار مي دهند که به کنایه و مجاز و استعاره و نماد و سمبل و الگو تعبير ميشود» (رسنتگار
فسایي.)26 :1383 ،

 .11-5-2عالمالغیب بودن زنان شهر زنان
ویژگي عالمالغيب بودن از خصایل مشترک ایشان با پریان است .پري که براساس قواعند
نقند کهنننالگننویي در حقيقننت نمننودي از آنيمننا اسننت .آنيمننا ،راه رهننایي از مشننکالت را
مي داند .او مشکالت الهي و فلسفي را به راحتي حل ميکند .پري هم بر اسرار غيب آگناه
است و مشکالت را از پيش رو برميدارد (شميسا.)67 :1372 ،
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ورا نننننننام حننننننورا بننننننود در جهننننننان

کنننه ننننامش نگنجننند همننني در زبنننان

روي تننننو گشننننته سنننوار

شنننتابان رسنننيده درینننن چشنننمه سنننار

بننندو گفنننت پنننس کننناي زن مننناهروي

منننرا چنننون شناسننند منننه مشنننکمنننوي

بنننننندو آشنننننننایي نکننننننردم دمنننننني

نبنننودم بنننه او ینننک زمنننان همننندمي

بننننه آهنننن

(ناشناس)658 :1386 ،
در اسکندرنامه نظامي نيز پادشاه شهر زنان ،زني بسيار زیرک است و در خنالل ابينات،
گاه هوشيارياش حالت ماورایي پيدا ميکند و ميتوان از آن برداشتي ،افزون بر ذکناوت
نمود و او را به گونهاي عالم به اسرار عالم تلقي کرد .جایي که اسکندر در هيأت رسنوالن
وارد ميشود و نوشابه با زیرکي ،هویت او را درميیابد و آن را افشا ميکند:
اگننننر چننننه زنننننم زن سننننيَر نيسننننتم

زحننننال جهننننان بننننيخبننننر نيسننننتم
(نظامي)289 :1385 ،

 .12-5-2ارتباط زنان شهر زنان با جهان پیرامون از طریق بوی
پریان ،مالئ ک و فرشتگان بنا بنوي در ارتباطنند و گناه غنذاي ایشنان را بنوي ،خوانندهانند
(شميسا :1387 ،ذیل پري)
شننننيرخواره کنننني شناسنننند ذو .لننننوت

مننر پننري را بننوي باشنند لننوت و پننوت

یابننننند از بنننننو آن پنننننري بنننننوي کنننننش

تننو نيننابي آن زصنند مننن لننوت خننوش
(مولوي ،دفتر سوم)3020 :
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 )459مينویسد« :پرسيد :شما پرینان خنوراکي

هم داریند؟ گفنت :آري ،هنگنامي کنه زیبنارویي را ببيننيم ،او را بنه سنينه منيچسنبانيم و
ميبویيم و نيرو ميگيریم ،اما آن کس را که ميبویيم ،دیوانه ميشود »...و در شهر زنان:
بننندو گفنننت پاسنننز کنننه اي رزمجنننوي

شناسنننيم منننا مردمنننان را بنننه بنننوي

چنننو انننندررسنننيدي در آن چشنننمه سنننار

شنننننيدیم بننننوي تننننو را اي سننننوار
(ناشناس)658 :1386 ،

 .13-5-2کامخواهي پادشاه زنان از پهلوان
ویژگي بارز و منحصربهفرد در شهر زنان سامنامه ،کامخنواهي زننان اینن شنهر و در رأس
ایشان پادشاه این سنرزمين اسنت کنه بنا نگنرش از نظرگناه بنيادهناي اسناطيري ،منيتنوان
سررشته این خصلت را بازجست« :در ميان اساطير جهان قرایني یافت منيشنود کنه پرینان
گاه به ایزدان و پهلوانان و نران اساطيري ،وابستگي و رابطه داشتهاند و این رابطه به ناچنار،
ماهيت جنسي داشته است .در این اساطير پريها بسنياري از ینالن و پهلواننان را بنه عننوان
محبوب و همسر برميگزیدند و گاه مطابق افسانهها ،در زمنانهناي بعندي در اثنر دخالنت
ارزشهاي اخالقني ،اینن آمينزش جنبنه اغنوا و فریبنندگي پيندا منيکنرد و در فرجنام بنه
آوارگي و گزند و گاه مر

پهلوان ميانجاميند .از جملنه اینن پرینان منيتنوان بنه پرینان

هندي و پریان یوناني اشاره کرد» (سرکاراتي)8 :1350 ،
کنننون پادشننه مننر تننو را خواسننته اسننت

زبهنننر رخنننت خنننویش آراسنننته اسنننت
(ناشناس)658 :1386 ،
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شاه زنان به سام هشدار ميدهد که:
کننننزو تيننننره گننننردد همننننه راه تننننو

خطننننرهننننا بسنننني هسننننت در راه تننننو
ج

(همان)659 :
و به پهلوان وعده ميدهد که در صورتي که دعوت مرا بچذیري ،تو را در اینن سنفر خطينر
یار و همراه خواهم بود:
اگننننر تننننو بيننننایي بننننه مهمننننان مننننن

شننوي شنناد یننک هفتننه از خننوان مننن

پننننس آنگننننه ابننننا تننننو بيننننایم بننننه راه

بنننه کنننوه فننننا سنننوي آن کيننننهخنننواه

ج

(ناشناس)659 :1386 ،
اما سام یاري و همراهي شاه زنان را نميپذیرد:
بنننندو گفننننت پهلننننو کننننه اي دلربننننا

شننننتابم بننننه تنهننننا بننننه کننننوه فنننننا

مننننرا یننننار یننننزدان دادار بننننس اسننننت

که در دهنر بنيکسنان را کنس اسنت
(همان)659 :

اما درنهایت دعوت پري را ميپذیرد و به شهر زنان ميرود:
بسنننني کننننرد خننننواهش بنننندان نننننازنين

کننه آخننر رضننا گشننت گننرد گننزین
(همان)659 :
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سام یک هفته در شهر زنان ميماند:
بنندین گونننه یننک هفتننه جننامي بدسننت

ز جنننام محبنننت همنننه گشنننته مسنننت

بنننه هشنننتم چننننين کنننرد فرخننننده راي

کنننه پنننا انننندر آرد در آن بننناد پننناي

شنننننننتابد بنننننننه پيکنننننننار دینننننننو دژم

کنننه جنننانش ز اننننده شنننده پنننر زغنننم
(همان)661 :

 .14-5-2دعوت به شهر زنان از سوی پادشاه شهر زنان
دعوت و ابراز عشق از سوي زننان مبحثني اسنت کنه از سنوي محققنان ،نشنانهاي بنر زن/
مادرساالري جامعه قلمداد شده است که نمونههاي آن در ادبيات فارسي در داسنتان بينژن
و منيژه و رستم و تهمينه بروز یافته و ژرفسناخت آن نينز در اسناطيري اسنت کنه نشنأت
گرفته از جوامع باستاني و قواعد حاکم برآنها است.
بسننني کنننرد خنننواهش بننندان ننننازنين

کننه آخننر رضننا گشننت گننرد گننزین
(همان)659 :

اما در اسکندرنامة نظامي و فردوسني ،درخواسنت دیندن شنهر و کنجکناوي در منورد
چگونگي احوال ساکنان این سرزمين از جانب اسکندر صورت ميپذیرد:
ببينننننننيم تننننننا چيسننننننتتان راي و فننننننر

سننننواري و زیبننننایي و پنننناي و پننننر

ز کنننننار و ز هشنننننتان بچرسنننننم نهنننننان

کننه بننيمننرد زن چننون بننود در جهننان
(فردوسي ،1370 ،ج )73 :7
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 .15-5-2طلب وصال و کامخواهي بيپرده و رودرروی شاه زنان (پری) از
سام
خویشکاري پري در حقيقت کامجویي و در ادامه آن زایایي است؛ از همين روي تبلنور
این بنمایه در این داستان بدین وجه به تصویر کشيده شده اسنت .در واقنع رابطنة پنري بنا
ایزدان و پهلوانان نمود یکي از جنبههاي اساسي شخصيت پري است (سنرکاراتي 1350 ،و
افشاري)1386 ،
بنندو گفننت حننورا شننتاب تننو چيسننت

بنندین شننهر رفننتن مننراد تننو چيسننت

چننننو مننننن نننننازنيني نشسننننته بننننرت

کننه صنند بننار گننردم بننه گننرد سننرت

همننننننني از پریننننننندخت یننننننناد آوري

مننننه حسننننن مننننا را بننننه بنننناد آوري

منننرا هنننم دل خسنننته در بنننند توسنننت

همنني تننازه جننانم بننه پيوننند توسننت

زلعنننننل لبنننننت کنننننام جنننننانم بنننننده

بگيننننننر آشننننننکارا نهننننننانم بننننننده
(ناشناس)661 :1386 ،

این کامخواهي و کامجویي محدود به شاه زنان نميشود ،اعنوان و لشنکریان او نينز چننين
اند؛ همه ایشان به گونهاي بيتاب و طالب سه پهلوان (سام ،قلواد و شاپور) بودند:
ولننننني بنننننود قلنننننواد گنننننرم وزینننننر

همنننان زن بننند هشنننيار از کنننار شنننير

یکننني بننناده منننيخنننورد در کنننار بنننود

زمننناني نبایننند کنننه بنننيکنننار بنننود

چننننين تنننا کنننه قلنننواد گردیننند سسنننت

تننو گفتنني کننه عضننوش نمانننده درسننت

هجنننوم زننننان شننند بنننه ینننک ره بننندوي

شنننب و روز در کنننار شننند ننننامجوي

شنننننبي سننننني چهنننننل دلبنننننر سنننننيمتن

درآميختنننندي بنننه آن صنننف شنننکن
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برآشننننننفته گردینننننند شنننننناپور گننننننرد

ابنننننا چوبدسنننننتش درآمننننند سنننننترد

از ایشنننان تنننني چنننند از چنننوب کشنننت

دگرهننننا زپيشننننش نمودننننند پشننننت

بننننننه در بننننننرد قلننننننواد از انجمننننننن

بيننننننناورد در پنننننننيش آن پيلنننننننتن
(همان)660 :

در داستان اسکندر و قيدافه نينز در پاینان قيدافنه بنا اسنکندر و سنایر زننان بنه فراخنور
مقامشان با همراهان اسکندر جفت مني گردنند و اینن وصنال پاینان اینن بخنش از داسنتان
اسکندر اسنت (اسنکندرنامنه .)354 :1343 ،در اینن داسنتان ،از منظنر و دیندگاه نظنامي و
فردوسي ،زنان این شهر پرهيزگار و وارستهاند و کامخواهي و کامجویي در زنان به چشنم
نميخورد .در روایت نظامي این پر هيزگاري بسنيار بنارزتر اسنت بنه نحنوي کنه بنه ماننند
جامعه فمنيست مدرن به نوعي کنارهگيري از مردان در کل داستان القاء ميشود:
پننننس مننننردان شنننندن مننننردي نباشنننند

زن آن بنننه کنننش جنننوانمردي نباشننند
(نظامي)199 :1385 ،

ز چننننندین یکنننني را نبودسننننت شننننوي

کننننه دوشننننيزگانيم و پوشننننيدهروي
(فردوسي ،1373 ،ج )75 :7

در این روایتها پادشاه این شهر ،مظهر صالح و تقوا است:
گذشننننننت از پرسننننننتيدن کردگننننننار

بننه جننز خننواب و خننوردن ندارننند کننار

زن کننناردان بنننا همنننه کننناخ و گنننن

ز طاعنننت نهننند بنننر تنننن خنننویش رنن ن

236

متنپژوهی ادبی؛ سال  ،24شمارة  ،84تابستان 1399

ز پرهيزگننننناري کنننننه دارد سرشنننننت

نخسننننبد در آن خانننننه چننننون بهشننننت

در آن خانننننه آن شننننمع گيتنننني فننننروز

خنننندا را پرسننننتش کننننند تننننا بننننه روز
(نظامي)280 :1385 ،

 .16-5-2رد کردن کامخواهي پری از سوی سام
سام کامخواهي پري را رد ميکند و وفاداري و عهد و پيمنان را از اصنول انسناني و عشنق
برميشمارد:
ندیننندم بنننه حسنننن تنننو منننهپيکنننري

بنننننه بننننناال و گفتنننننار تنننننو دلبنننننري

ولننننيکن پرینننندخت سننننيمين عننننذار

گرفتننننار هجننننر اسننننت در روزگننننار

یکنني عهنند و پيمننان بننه هننم بسننتهایننم

کجنننا هنننر دو از مهنننر هنننم خسنننتهاینننم

بنننویژه کنننه او هسنننت در دسنننت دینننو

بننه جننانم فکننندهسننت هجننرش غریننو

ننننه منننردي بنننود منننن دم خنننوش زننننم

اگننننر دم بننننرآرم نننننه مننننردم ،زنننننم

نيننارم کننه گننویم کننه بهتننر ز توسننت

کننه چنننون منناه تابننننده منناني درسنننت

کننه پيمننان چننو کننردي ز پيمننان مگننرد

کنننه پيمنننانشنننکن نيسنننت آزادمنننرد
(ناشناس)662 :1386 ،

در نهایت شگفتي ،شاه زنان (پري) احتجاج و سخنان سام را ميپذیرد و به سنام اجنازه
خروج از شهر زنان را ميدهد:
چنننو بشننننيد از سنننام خننناموش شننند

از آن پاسنننننز سنننننام خننننناموش شننننند
(همان)662 :
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با توجه به روند داستان و دقت در پيشنينه و بنيناد اینن مضنمون بنه نظنر منيرسند اینن
پذیرش در جهت اسنتحاله و تلطيفني اسنت کنه در منورد اسناطير در گنذر زمنان حناد
ميشود .به بيان دیگر ،در اصل روایت اسطورهاي داستان ،پري کنامروا شنده اسنت؛ زینرا
پریان اساطيري خواهان اینزدان و پهلواننان در اسنطورههناي جهنان بنه اینن وصنال دسنت
یافته اند که گاه این وصال با رضایت و تمایل پهلوان و گاه با حيلنه و ترفنند و ینا تهدیند و
ارعاب از سوي پري است و این وصال در ادامه و تداوم این اصل در داستانهاي حماسني
و متعاقب آن در قصههاي عاميانه مبتني بر این بنمایه مکنرر حناد شنده اسنت .بنه طنور
مثال ،در داستان هرکول ،رستم و تهميننه ،بينژن و منينژه و نموننههناي دیگنر (سنرکاراتي،
 1350و آیدنلو)1388 ،و مضاف بر اینکه یکي از مضامين داستانهاي پيوند پریان با آدمي
این است که پري پس از کامجویي ،طرف مقابل را رها ميکند و حتي اگنر فرزنندي هنم
دارد او را نيز رها ميکند و به ناگاه غایب ميشود؛ زیرا خویشکاري او تنهنا کنامورزي و
باروري و زایایي است و پس از تحقق این مهم ،نيازي به ادامه حضنور او نيسنت (آیندنلو،
 .)74 :1388در این داستان نيز پس از این کاميابيها ،دیگر سام ميتواند به راه خنود ادامنه
دهد و نقش و حضور این پري در این مرحله پایان ميپذیرد.

نتیجهگیری
در سامنامه ،کامجویي زنان داستان «شهر زنان» مطرح است و روایتني اسنت از پرینان کنام
جو که همتشان مصروف به دام انداختن مردان ،گرد آمدن با ایشان و بهرهبرداري از آنها
است .این بهرهبرداري بردهوار تا زماني که پري تمایل دارد به طول منيانجامند .پرینان در
اندیشة ساکنان ایرانزمين ایزدبانواني بودند که مظهر زایش و باروري قلمداد ميشدند و با
نيرویي الهي (فر) و افسونه هاي زنانه و زیبایي چشمگير خنود بنا دیگنر اینزدان و شناهان و
پهلوانان ميآميختند و این خویشکاري آننان تلقني منيشند .در صنورتي کنه آمنازونهنا
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تمایل به ارتبناط بنا منردان ندارنند و گرایشنات کنامجویاننه در ویژگنيهایشنان بنه چشنم
نميخورد .در ضمن اینکه خدابانویشان باکره است و به نحوي خصایلي مردانه دارد؛ چون
شکار و رزم و کامخواه نيست .در شهر زنان سایر متون (اسکندرنامههنا) نينز تمنایلي بنراي
کامجویي از پهلوان و قهرمان داستان دیده نميشود ،اما در شهر زننان سنامنامنه ،تمنایالت
کامجویانه از سوي زنان و پریان این شهر مبالغهآميز است به گوننهاي کنه زننان اینن شنهر
مترصد مردان هستند تا آنها را در دام خود بياورند و به کامدهي وادارند.
با این وصف ،ميتنوان پيگينري منشنأ و ریشنههناي اینن داسنتان را در جنایي بنيش از
اسکندرنامهها و آمازونها در اسناطير یوننان و روم پيشننهاد کنرد و بنه تبنع آن ،بنيناد اینن
داستان را در اساطير ایراني پيجویي کرد و یا در نهاینت آن را تلفيقني از اسناطير اینران و
یونان در نظرگرفت که هر دو مورد قابل بحث هسنتند؛ زینرا در اسناطير یوننان نمنفهنا و
پريهاي کامجویي هستند که در جزیرهاي محصور دریاها ميزیند و پهلواننان و منردان را
اغواگرانه و با نوایي خوش به سوي خود ميخوانند و با افسون و دلربایيشنان از آنهنا کنام
ميگيرند و اتفاقاً کامجویيشان هم به مانند زنان شهر زنان سامنامه در نهاینت بنه منر

و

نابودي مردان ميانجامد و چندان به نفع پهلوان پایان نميپذیرد.
عالوه بر این ،در پيشينه اساطيري و البتنه تناریخي اینران ،پرینان کنامجنو و افسنونگنر
حضور دارند و خصنلت بنارز پرینان اسناطير ایرانني ،کنامخنواهي از پهلنوان اسنت کنه از
نمونه هاي آن ميتوان به پري خناثتي و جهي (جهيکا ،دختر اهریمن) در دوره اساطيري و
در دوره اي حماسي ،داستاني و تلطيف یافته آن به تهمينه و منينژه و بسنياري منوارد دیگنر
اشاره کرد .مالزم با این اصل مسلم اساطيري ،شهري بنا عننوان پریکناني (شنهر پرینان) در
پيشينه تاریخي ایران ،وجود دارد که مردمان آن به آینين باسنتاني پنيش از زرتشنت؛ یعنني
پرستش ایزدبانوان «پریان اوستا» معتقد هستند و از همين رو ،پريپرست قلمداد منيشنوند.
سبقة وجود چنين دیار و شهري در تاریز حقيقي ایران با این خصوصيات ،ریشهیابي منشنأ
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را قنوت

ميبخشد و شرایط و بستر پيگيري ردپاي این شهر را در اساطير ایران مهيا ميسازد.
نکته قابل بحث دیگر این است که داستان شهر زنان در سامنامه ،در مقایسه بنا رواینت
شاهنامه ،شرفنامه و اسکندرنامه حالت بدوي و اساطيري بيشتري دارد .شاید بتوان ایننهنا
را با یک منشأ تصور کرد در حالي که روایت فردوسي و نظامي را تلطيف شدهتر یافت .با
این دیدگاه که اساطير به مرور زمان از حالت خشونت و زمختي بدوي خنارج منيشنوند؛
روایت سامنامه را با این وصف ميتوان ،روایتي نزدیکتنر بنه اصنل اسناطيري و کهننتنر
قلمداد کرد و یا اینکه مطابق با مباحث مطرح شده پيشنين ریشنه و پاینه اینن دو رواینت را
حتي با وجود برخي مشابهتها از هم جندا دانسنت و مرجنع رواینت اسنکندرنامههنا را بنه
اساطير یونان و آمازونها برگرداند و اصل داستان را در سامنامه در پریان اسناطيري اینران
باستان و تعامل آنها با پهلوانان جستوجو کرد.
در پایان خاطر نشان شود این نوشتار از ایرادات وزن و قوافي در متن اصلي برخنوردار
است که و با اصل رعایت شرط امانت منتقل شده است.

منابع
آیدنلو ،سجاد .)1388( .از اسطوره تا حماسه .تهران :نشر سخن.
اجتهادي ،مصطفي .)1382( .دایرۀالمعارف زن ایرانی .ج  .1تهران :بنيناد دانشننامه فارسني.
نهاد ریاست جمهوري مرکز مشارکت زنان.
احمدنژاد ،کامل .)1369( .تحلیل آثار نظامي .تهران :انتشارات علمي.
اصيل ،حجت اهلل .)1381( .آرمانشهر در اندیشه ایراني .تهران :نشر ني.
افشاري ،مهران .)1387( .تازه به تازه نو به نو .تهران :نشر چشمه.

240

متنپژوهی ادبی؛ سال  ،24شمارة  ،84تابستان 1399

باستاني پاریزي ،محمندابراهيم .)1368( .خـاتون هفـت قلعـه( ،مجموعـه مقـاالت
تاریخي) .تهران :انتشارات روزبهان.

بولن ،شنينودا .)1373( .نمـادهـای اسـطورهای و روانشناسـي زنـان .ترجمنة آذر
یوسفي .تهران :انتشارات روشنگران.
بهمننني ،کبننري و آزاده نيرومننند .)1391( .رویکننردي روانشناسننانه بننه سفرسننه قهرمننان
اساطيري (هرکول ،رستم ،اسفندیار) .فصلنامة ادبیات عرفاني و اسـطورهشـناختي.
ش  .28صص .29-30
پرنيان ،موسي و علي سهامي .)1394( .بررسي تطبيقي روایت اسکندر و سفر به شنهر زننان
در اخبارالطوال دینوري و شاهنامه فردوسي .نشریة کاوشنامة تطبیقـي .س  .5ش .18
صص .53-70
ترابي ،علياکبر .)1379( .جامعهشناسي ادبیات .تبریز :فرو آزادي.
حسيني ،مریم .)1385( .مقایسة تطبيقي داستان شهر زنان در اسکندرنامة شناهنامه فردوسني

و اسکندرنامة نظامي با اسطورههاي کهن یوناني و داستانهاي اتوپينایي .نشریة پـژوهش
زنان .د  .4ش  .3صص .117-131
دبيرسياقي ،سيد محمد .)1380( .شاهنامه فردوسي به نثر .تهران :قطره.
دالشو ،م لوفلر .)1366(.زبان رمزی قصههای پریوار .ترجمنة جنالل سنتاري .تهنران:
انتشارات توس.
دورانت ،ویل .)1378( .تاریخ تمدن یونان باستان .ج  .2ترجمة اميرحسين آریانپور.
تهران :انتشارات علمي فرهنگي.
دینوري ،ابوحنيفه .)1386( .اخبارالطوال .ترجمة محمود مهدوي دامغاني .تهران :ني.

سننرکاراتي ،بهمننن .)1350( .پننري؛ تحقيقنني در حاشننيه اسننطورهشناسنني تطبيقنني .مجلــة
دانشکده ادبیات و علوم انساني تبریز .س  .23ش پ  .97-100صص .1-32

شهر زنان در سامنامه و پيگيری ردپای آن در ادبيات فارسی  /مجيد پويان ،محمدرضا نجاريان و الهام حسنشاهي

241

ننننننننننننننننننننن  .)1385( .سایههای شکار شده .تهران :انتشارات طهوري.
شهيدي ،سيدجعفر .)1380( .شرح مثنوی .تهران :انتشارات علمي و فرهنگي.

شميسا ،سيروس .)1387( .فرهن

اشارات ادبیات فارسي .تهران :نشر ميترا.

نننننننننننننننننننننن  .)1372( .داستان یک روح .تهران .انتشارات فردوسي.
طرسوسي ،ابوطاهر محمد بن حسن .)1374( .دارابنامه طرسوسي .به کوشش ذبي اهلل
صفا .تهران :انتشارات علمي و فرهنگي.
فردوسي ،ابوالقاسم .)1373( .شاهنامه .چاپ مسکو به کوشنش سنعيد حميندیان .تهنران:
نشر قطره.
فریزر ،سر جيمز جورج .)1374( .شاخة زرین .ترجمة کاظم فيروزمند .تهران :انتشنارات
آگه.
فکوهي ،ناصر .)1385( .آمازونها اسطورهاي درخدمت فمينيسنم .سنایت انسنانشناسني و
فرهن ن

 .روزنامننه شننر ..ش  .818بننه تنناریز  .85/5/4صننفحه ( 21حکمننت شننادان).

http://www.anthropology.ir/node/18923

قریشي ،امناناهلل .)1380( .آب و کوه در اساطیر هند و ایراني (درآمدی بر عـام
اعالم جغرافیایي هند و ایراني) .تهران :انتشارات هرمس.
کون

 ،هانس .)1389( .زن در مسیحیت .ترجمنة طيبنه مقندم و حمينده بخشننده .قنم:

دانشگاه ادیان و مذاهب.

گریمال ،پينر .)1341( .فرهن

اساطیر یونان و روم .ترجمنة احمند بهمننش .تهنران:

انتشارات دانشگاه تهران:
مزداپننور ،کتننایون .)1354( .نشننانههنناي زن سننروري در چننند ازدواج داسننتاني شنناهنامه.

فرهن

و زندگي .ش  .19-20صص .94-121

متنپژوهی ادبی؛ سال  ،24شمارة  ،84تابستان 1399

242

ننننننننننننننننننن  .)1371( .افسانه پری در هزار یک شب ،شناخت هویت زن
ایراني در گستره پیش تاریخ و تاریخ .به کوشش شهال الهيجي و مهرانگيز کار.
تهران :انتشارات روشنگران.

مسننتوفي قزویننني ،حمننداهلل .)1362( .نزهۀۀلالوب

 .بننه تصننحي گنناي لسننترن  .تهننران:

دنياي کتاب.
ملکزاده ،مهرداد .)1381( .سرزمين پریان در خاک مادستان .نامه فرهنگستان ..ش .20
صص .147-191
مولوي ،جالل الدین .)1372( .مثنوی معنوی (رینولد نیکلسون) .به کوشش قندمعلي
سرامي .تهران :بهزاد.
ناشناس .)1386( .سامنامه .به کوشش ميترا مهرآبادي .تهران :دنياي کتاب.
ننننننننن  .)1343( .اسکندرنامه .به کوشش ایرج افشار .تهران :بنگاه نشر و ترجمه.
نظامي گنجوي .)1363( .شرفنامه .تصحي وحيد دستگردي .تهران :انتشارات علمي.
ننننننننننننننننن  .)1385( .خسرو و شیرین .تصحي وحيد دستگردي .تهران :نشر ميالد.

هام ،مگي .)1382( .فرهنـ

نظریـههـای فمنیسـتي .ترجمنة فينروزه مهناجر ،فنرخ

قرهداغي و نوشين احمدي خراساني .تهران :توسعه.

هال ،کالوین اس و ورنون جي نورد باي .)1375( .مباني روانشناسي تحلیلي یونـ

.

ترجمة محمد حسين مقبل .تهران :نشر جهاد دانشگاهي تربيت معلم.
هينلز ،جان راسل .)1383( .شـناخت اسـاطیر ایـران .ترجمنة بناجالن فرخني .تهنران:
انتشارات سروش.
Bivar, A.D.H.(1985), A Persian Fajryland, Papers in Honour of
Professor Mary BoyceI , Acta Iranica XXIV, leiden: E. J. Brill, pp.
25-42.

