حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه
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واژۀ پری ،بازماندۀ پئیریکا  pairikā-اوستتیایا است
«زاییدن ،به وجود آوردن» مشیق شده اس

زه از ریشت فعلا هندواروپایاper-

و پئیریکا را ماتوان «زاینده و بارور» معنا زرد.

پریان زه در گذشیهای دور ایزدبانوان قابل سیایش باروری بودند ،پس از تحولا زه زرتش
در باور ایرانیان به وجود آورد ،به تماما تبدیل به موجوداتا منفا گردیدند زه در ستتت اه
اهریمن با اغوای قهرمانان ،نقش بس فعالا در برابر اهورامزدا و پیروانش بر عهده داشتتیند.
در او سیا واژۀ پئیریکا با سه نام همراه ا س

زه شخ صی هایا زامالً اهریمنا ه سیند :پری

خنثییا  ،xnaθaiti-موشپری  mūšو پری دژیایریه  .dužyāirya-گرچه در اوستتیا پری
با شخ صی

مثب

پیشزرت شیا وجود ندارد،الیههای درونا اندی ش آریایا زمازان باور به

پری را به عنوان ایزدبانوی باروری و زایش نگه مادارد .به همین دلیل در ابیات شتتتاهنامه
بهراحیا ماتوان دو چهرۀ میفاوت از پری دید :چهرهای پیشزرتشتتیا و مثب  ،و چهرهای
پسزرتشیا و منفا زه هر دوگاه آشکارا با لفظ پری همراه اس ؛ همچون پری هف خوان
ر سیم ،و گاه پنهانا و بدون لفظ پری،در دا سیان تنها ح ضوری پریوار دارد؛ همچون مادر
ستتیاووش یا منی ه .در این پ وهش تالش بر آن اس ت

تا با بررستتا ابیات شتتاهنامه ،چهرۀ

پیشزرتشیا و پسزرتشیا ،پنهانا و آشکار پری مورد بررسا قرار گیرد.
كليدواژهها :شتتاهنامه ،پری ،اوستتیا ،ایزدبانو ،باروری ،پئیریکا ،پری خنثییا ،موشپری ،پری
دژیایریه.
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 -1مقدمه

در روز گاری بستتت یار دور ،پر یان جای گاه و ارزش ز یادی در باور های مردم و نقش مهما در
شهریاری داشیهاند .پریان از ایزدبانوهای باروری و زایش زمانهای زهن بودهاند زه سیایش و پرسییده
ماشتتتدهاند .این ایزدبانوها ،زنان جوان و زیبایا پنداشتتتیه ماشتتتدهاند زه از هرگونه توان جاذبه و
افسونگری برخوردار بوده و برای باروری و زایش با اسیفاده از زیبایا خود ماتوانسیند ایزدان ،شاهان
و پهلوانان را شیفی خود زرده و با آنها درآمیزند.
با توجه به اینکه در استتتهوره ها پریان هندی  Apsarasو نیز پریان یونانا  Nemephالهه هایا
ه سیند زه به صورت زنانا ب سیار زیبا و جوان نمایان ما شوند و واب سیه به آب ،زوهها و درخ ها
بودهاند ،ماتوان وی گا باروری و زایندگا پری را یک نقش مشتتیره هندواروپایا دانس ت  .پریان یا
ایزدبانوهای زایندگا و زامورزی ،از چنان نقش بااهمی

و مقدستتتا برخوردار بودهاند زه در میان

قبیلهای به نام پریکانا زه سازن ماد سیان بودهاند ،گرامادا شیه شده و پر سییده ما شدهاند (آیدنلو،
 .)65 :1388در دوران پرستتتیش این ایزدبانوها ،آیین ازدواق مقدس در میان مردم رواق داشتتتیه زه بر
اساس اسهورۀ آفرینش نخسیین به وجود آمده اس  .بر اساس این اسهوره ،زمین و آسمان با یکدیگر
پیوند برقرار ستتاخیهاند تا آفرینش جهان انجام گیرد؛ همانند پیوند نهانا زئوس با هرا در استتهورههای
یونانا .همچنین وی گاهای اله مادر زهنا زه پرسیش آن در غرب آسیا رواق داشیه اس
اردوی سور اناهید زه با جوهر آبهای نخ سیین ه سیا در پیوند ا س

در چهرۀ

دیده ما شود (مزداپور:1383 ،

.)46
بر اساس اسهورهای زهن ،از اردویسوراناهید زه ایزدبانوی ازلا اس  ،در آغاز پسری زاده ماشود
و از ازدواق این مادر و پستتتر هم زادگان هستتتیا پدیدار ماگردند (مزداپور .)235 :1369 ،در آیین
ازدواق مقدس ،شاه با ایزدبانو برای گ سیرش گیاهان و پدید آمدن برز
نمادین ازدواق مانموده ا س

در شهر و ز شور به گونهای

زه نمونهای از این آیین را در ا سهورۀ اینانا و دموزی ماتوان م شاهده

زرد (فریزر .)181 :1388 ،سومریها نوروز یعنا آغاز سال را جشن ماگرفیهاند .در این روز ،مراسم
وی ۀ ازدواق شاه با الهه ایشیر نیز برگزار ماشده اس ؛ زیرا در روز نخس
وصل

مازرد و باور بر این بوده اس

سال نو ،اله ایشیر با تموز

زه تکرار این پیوند فراوانا و باروری زمین را موجب ماشود

سال چهل و هشیم

حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه...

(الیاده .)40 :1378 ،در روزگار با سیان ،ان سان بر این باور بوده ا س
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زه با برگزاری آیینهای وی ه ،در

زمانهایا م شخص ،به تقلید از نمونههای ازلا ،ماتواند آنها را در زندگا خود دوباره زنده سازد و
آن زمان مقدس را در گییا و زندگا خویش بازآفریند .بدین ترتیب با برگزاری آیین ازدواق مقدس
در هنگام بهار ،گییا را با زندگا دوباره و رویش ،سبز شدن و پش

سر گذاشین زمسیان ما باورانیدند

و هر بار ازدواق آیینا انجام ماپذیرفیه ،گییا زندگا دوباره مایافیه و حاصتتتلخیزی و فراخا ارزانا
ماداشتتیه استت  .ولا به مرور زمان با دگرگوناهای اجیماعا ،دینا و جایگزینا ارزش های اخالقا
تازه ،چهرۀ پریان برخالف گذشیه به موجودی اهریمنا و زش

دگرگون شده اس .

پس از زرت ش  ،پر سیش خدایان دیگر به جز اهورامزدا طرد شده و تماما این خدایان ،به دیو به
مفهوم امروزی آن تبدیل شدهاند و با پریها نیز به دلیل سرش

شهوانا آنها به مبارزه پرداخیه شده
داشیه و همانند

اس  .در این رویکرد تازه ،پریها گروها از نیروهای بدی ماشوند زه شبها فعالی

جادوگران بودهاند .به شتتکلهای مخیلف پدیدار ماشتتدهاند و گاها نیز برای فریب انستتانها خود را
زیبا نشتتتان مادادهاند (مکزال .)134 :1385 ،ولا ارزش و آیینهای گذشتتتی پریان ،به صتتتورت
ناخودآگاه ،در یاد مردم باقا مانده و پری را دارای دو چهره نموده زه آن را با گذشتتت
غباری از ابهام وشانده اس

زمان ،گرد و

و آیینهای وابسیه به آنها را شگف انگیز ،غریب و نابخردانه مانمایاند.

واژۀ پری بازماندۀ واژۀ اوسیایا پئیریکا  pairikā-اس

زه ریش آن آشکار نیس

و پیشنهادهای

گوناگونا دربارۀ آن وجود دارد .شتتتماری از پ وهشتتتگران آن را برگرفیه از  pairi-به معنا پیرامون
دانسیه و پئیریکا را «احاطه زننده» معنا زردهاند زه پس از گذش
رخ داده و معنا «افسونگر و جادوزننده» یافیه اس

مدت زمانا ،در معنا آن دگرگونا

(سرزاراتا .)3 :1378 ،بارتولومه آن را «زن بیگانه

و غریبه» معنا زرده (بارتولومه1961 ،م )863 :.و رایشتتل

آن را به معنا «جادوگر» دانستتیه استت

(رای شل 1968 ،م .)239 :.شماری آن را از ری ش فعلا هندواروپایا « per-زاییدن ،به وجود آوردن»
مشتتیق گرفیهاند و آن را «زاینده و بارور» معنا زردهاند زه گمان مارود از ستتایر معناهای بیان شتتده
برای واژۀ پئیریکا ،منا سبتر با شد ( سرزاراتا .)3 :1378 ،در برگردان سان سکری

او سیا ،پئیریکا را

مهارازشتتتای  mahārākșasī-به معنا «زن شتتتیهان بزر » برگرداندهاند (بویس .)149 :1376 ،در
فارسا میانه به صورت پریگ ( parīgمکنزی )120 :1388 ،و در فارسا امروز به صورت پری آمده
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اس  .دهخدا در مورد این واژه بیان مازند زه «پری موجودی میوهم و صاحب پر اس

زه اصلش از

آتش بوده و دیده نماشود و غالباً نیکوزار اس ؛ برخالف دیو زه بدزار ماباشد» و همچنین «آدما را
از بستتتیاریِ خوشتتتگلا و تر و تازگا و لهاف

گاه پری گویند» (دهخدا .)674 :1336 ،در فرهنگ

عامیان مردم ایران نیز ،پری ،بودهای مادینه است

زه ماتواند به صتتورت دخیر جوان زیبایا درآمده و

بدین وسیله مردان را بفریبد .با نگاها ژرف در فرهنگ عامیان ایرانیان و ادب فارسا ماتوان مشاهده
زرد زه یادگار دوران پرشکوه پریان به عنوان ایزدبانوهای زایش و باروری ،همچنان در میان مردم و در
ذهن ناخودآگاه جمعا آنها بازمانده ا س  .در این مقاله تالش بر این ا س

تا به این پر سش پا سخا

داده شتتود زه آیا در استتهورهها و حماستتههای بیان شتتده در شتتاهنامه ماتوان نشتتانههایا از پریان
پیشزرتشیا و یا به عبارتا پریانا با دو چهرۀ خوب و بد بازیاف ؟
 -2پری در اوستا

واژۀ پئیریکا در گاهان نیامده اس  .در سایر بخشهای اوسیا ،پئیریکا  pairikā-دیوی مادینه اس
زه دارای لقب یاتو  yātu-به معنا «جادوگر» ماباشتتد .در اوستتیا واژۀ پری در بیشتتیر موارد در زنار
دیوان و جادوان ماآید.
در یش ها ،هوشنگ ،تهمورث ،زیکاووس و زیخسرو پادشاهانا هسیند زه با دیوان و جادوان و
پریها ماجنگند و پیروز ماگردند (زامیادیش  ،زردۀ  5بند  .)28در هرمزدیش

زرتش

از اهورامزدا

ماخواهد زه راه پیروزی بر دیوها و پریها و جادوان را به او نشتان دهد (هرمزدیشت  ،بند  .)6آنگاه
اهورامزدا به زرت ش
زرتشتتت

پا سخ مادهد زه چنانچه مرا ب سیایا ،برای یاری و پناه به سوی تو ما آیم« .ای

اگر تو را خواهش غلبه نمودن استتت

به خصتتتوم

دیوها و مردم و جادوان و پریها» ...

(هرمزدی ش  ،بند  .)10همچنین در فرگرد  20از ایزد ایریمن برای رهایا از هم جادوگران و پریان و
جیناهای jaini-دروند (جهاهای دروند) یاری خواسیه ماشود (وندیداد ،فرگرد  ،20بند  .)12و ایزد
مهر نیز به حمای

از مردم ،دیوان و گناهکاران و پیمان شکنان و پریها را بر مااندازد (مهری ش  ،بند

 26و  .)34همچنین از زسانا یاد ما شود زه از پرسیندگان پئیریکاها در شرق ایران (تورانیان) بودهاند
و از مزدیسنان خواسیه ماشود زه این خدایان را طرد زنند و به مبارزه با آنان ب ردازند (خورشیدیش ،

سال چهل و هشیم

حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه...

بند  .)4گرشاسب با فردی به نام پییئون  pitaona-زه از پیروان پئیریکاها بوده اس
او را ماز شد« .ز سا زه هییا سپ زرینتاق را ز ش
دوس
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به نبرد پرداخیه و

و ور شو از خاندان دانا را و پییئون ب سیار پری

را» (زامیادیش  ،بند  .)41اسهورههای وابسیه به گرشاسب ،به دوران هندوایرانا باز ماگردد،

بر این اساس آیین پرسیش پئیریکاها از آیینهای زهن و مهم بوده زه در اوسیا زنار گذاشیه ما شود و
خدایان این دینها دیو و پیروانشان دیویسنان معرفا ماشوند .از وی گاهای پئیریکا در اوسیا پيوند با
خواب و رویا س  .در فروردینی ش

آمده ا س

زه فروهر پازدینان را ما سیاییم «از برای مقاوم

زردن ضد خوابهای بد و نشانههای بد و پریهای بد» (فروردین یش  ،زرده  ،24بند  .)104یکا از
صفات و وی گاهای بارز پئیریکا زه در اوسیا بارها به آن اشاره شده ،جادوگری اس

به گونهای زه

در  6بند از بخشهای گوناگون اوسیا به همراه واژۀ پری آمده اس  .فردی زه به یاد امشاس ندان باشد
و از آن ها یاری خوا هد از دیو ها و جادو و پری ر هایا ما یا بد (خردادیشتتت  ،ب ند  .)3از دیگر
خ صل های پری فریبندگی ا س  .پری از سوی اهریمن گما شیه شده تا مزدی سنان را از راه را س
منحرف سازد .وی گا دیگر پریپيوند با آب و نیز پدیدار شدن به شكلهای گوناگون ا س  .در
وندیداد ،پئیریکا ماتواند خود را در آتش ،آب ،زمین ،چهارپا و گیاه نهان زند (وندیداد ،فرگرد  ،11بند
 .)9در اوسیا پری با سه نام همراه اس

زه هر سه شخصی هایا زامالً اهریمنا هسیند :پری دژیایریه

 ،dužyāiryaموشپری  mūš-و پری خنثییا .xnąθaitī- -1-2پری دژیایریه

در اوستتیا نام این پری ستته بار در تیشتتیریشتت
 dužyāiryā-صفیا ا س

آمده استت  .این پئیریکا ،پری بدستتالا استت .

زه از دو بخش  duž-به معنا بد و  yāirya-در معنای سال تشکیل شده

ا س  .از وی گا ظاهری این پری چنین به نظر ماآید زه شهاب سنگ و سیارۀ دنبالهدار بوده ا س .
«تیشیر سیارۀ رایومند فرهمند را ماسیاییم .زسا زه به پئیریکاها غلبه زند .زسا زه پئیریکاها را براند،
وقیا آنها به شکل سیارگان دنبالهدار در میان زمین و آسمان پرتاب شوند ( » ...تیشیریش  ،بند  .)8بنا
به گفی تیشتتیریشتت  ،تیشتتیر با پئیریکاها یا ستتیارههای دنبالهدار به نبرد ماپردازد تا از خشتتکستتالا
جلوگیری زند زیرا پئیریکاهای دژیایریه مانع بارش باران ماشتتوند« .تیشتتیر ستتیارۀ رایومند فرهمند را
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ما سیاییم .ز سا زه به پئیریکاها غلبه زند .ز سا زه پئیریکاها را در هم شک س  .آن پئیریکاهایا زه
اهریمن برانگیخ

به امید آن زه تمام سیارگانا را زه حامل نهف آبند بازدارد» (تی شیری ش  ،بند .)39

پئیریکاها نیروی زندگانا گییا را از بین مابرند« .هر آینه در هر روز یا هر شب آن پری خ شک سالا
اینجا و آنجا سرزده ،قوۀ زندگانا جهان مادی را یکسره درهم ماشکس » (تیشیریش  ،بند  .)54و از
بند  51تیشتتیریشتت

برماآید زه مردمانا زه در اوستتیا با صتتف

duž. vačah-به معنا بدگفیار یاد

شتتدهاند ،زستتانا بودهاند زه نوآیینا زرتشتتیا را ن ذیرفیهاند و به دین نیازان خود وفادار ماندهاند و با
پیروی از سن های دیرین و باورهای زهن ،پری را با صف

و لقب نخ سیینش یعنا  huyāiryā-در

معنای خوشسالا ماخواندند؛ زیرا از نظر اینان ،برخالف نوآیینان زرتشیا زه پری را به بدسالا میهم
زرده بودند ،او ایزدی اس
مقاوم

زه سال نیک و محصول خوب ماآورد و سود و باروری مابخشد« .برای

زردن ضتتدّ آن پری و [او را] شتتکستت

دادن و برای چیر شتتدن و خصتتومیش را [به وی]

برگردانیدن به آن [پری] خشکسالا زه مردمان هرزهزبان ،سال نیکآورنده مانامند» (تیشیریش  ،بند
 .)51این پری گویا برای باورمندانش خوشستتتالا و نیکبخیا به همراه ماآورده و برای آنان زه او را
نماپرسییدند ،بدسالا و شوربخیا به همراه داشیه اس .
 -2-2موشپری

در اوسیا نام این پری تنها در یسنای  16بند  8آمده اس  .شماری از پ وهشگران به دلیل در زنار هم
آمدن نام دیو آز و موشپری در یستتنا ،موشپری را پری حرص و طمع پنداشتتیهاند (پورداوود:1380 ،
« .)195شتتتیر و چربا ،آب روان ،درخ

بالنده را ماستتتیاییم از برای ایستتتیادگا زردن (در برابر) آز

دیوآفریده ،از برای ایسیادن در برابر و در هم شکسین موشپری ( »...یسنا  ،16بند  8و یسنا  ،68بند .)8
ولا موشپری از ریش  maos-به معنا فرار زردن و گریخین اس  .همچنین بر اساس نوشیههای دورۀ
میانه ،موشپری  mūš parīgنام ستتتیارهای دنبالهدار استتت زه برای جلوگیری از گناه زردن به گردون
خور شید ب سیه شده ا س « .گوزهر و نیز موشپری دنبدار [ ضدّ] خور شید و ماه و سیارگان آمدند.
خورشید موشپری را به همپیمانگا به گردون خویش ب س زه تا گناه زردن زم تواند[ .زیرا] اگر هرزه
شتتتود ،تا باز گرفین ،بس بدی بخشتتتد» (بندهش ،بخش  ،6بند  .)50بنابراین موشپری نماتواند پری
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حرص و طمع باشد زیرا بنا بر ریش واژه ،وی گا گریزپایا دارد و براساس بندهش حیماً باید به گردون
خورشید بسیه شده باشد .در نییجه موشپری هم همانند پری دژیایریه سیارهای دنبالهدار اس زه شاید
همانند دژیایریه پری خشکسالا بوده ولا بعدتر تبدیل به پری ضدّ اخالق شده اس .
 -3-2پری خنثئيتی

از این پری ،در اوسیا تنها دو بار در وندیداد یاد شده اس  .خنثئییا ،یک واژۀ بسیار زهن و باسیانا
استت

زه به گفی بارتولومه ایرانا نبوده و معنا آن آشتتکار نیستت

(بارتولومه1961 ،م .)533 : .ولا

ماتوان آن را با ری ش  xnaēθ-به معنا وسوسه زردن در پیوند دان س  .پیوند بین گرشا سب و پری
خنثئییا به اف سانههای تورانا پیش از زرت ش

باز ماگردد .گمان مارود همین پیوند با پری ،د شمنا

پسین دین زرتشیا را با گرشاسب موجب شده اس

(نیبر  .)335 :1383 ،بر اساس گفی وندیداد،

پری خنثئییا با قلمرو اژی دهازه پیوند دارد و گر شا سب را مافریبد و سبب ز شین آتش به د س
گرشتتاستتب و در برزخ قرار گرفین او ماشتتود« .هفیمین زشتتوری زه من اهورامزدا بیافریدم وئیکرته
(زابل) بود زه در آنجا اهریمن بدزنش ،خنثئییا پری را زه به گر شا سب پیو س  ،بیافرید» (وندیداد،
فرگرد  ،1بند  .)10در جای دیگر وندیداد ،زرتش
زرتش

به مبارزه با این پری ماپردازد« :با بانگا رسا گف

انگرهمینو را :ای بددانش ،ای انگرهمینو ،زنم آفرینش مخلوق دیوداده را ،زنم نسوش دیوآفریده

را ،زنم پری خنثئییا را ،تا وقیا زه زاده شود سو شیانس پیروزگر از آب زیان سه ،از سوی م شرق ،از
ستتترزمین های شتتترقا» (وندیداد ،فرگرد  ،19بند  .)5بنابراین در وندیداد به وی گا فریبندگا پری
خنثئییا و اهریمنا بودن او اشتتاره شتتده است

و به نظر مارستتد زه این پری اندیشت زهنترِ باور به

ایزدبانوی باروری را منعکس مازند.
 -3پری در نوشتههای فارسی ميانه

در نو شیههای فار سا میانه ،وی گاهای پری عبارتند از :الف) پیکرینه شدن :پری ماتواند چهرۀ
خود را دگرگون ستتازد .ب) پیوند با آب و بیشتته :پری در بیشتته زندگا مازند و پیوند نزدیک با آب
دارد .ق) جادوگری :پری با جادوگری به ویرانا گییا ماپردازد .د) اهریمنا بودن :پری در شتتتمار
دیوان و یاران اهریمن اس

زه تالش در نابودی هسیا دارد:
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«برزی سوه نیز در آسمان اس  ،آن فرّه زه جایش در آتش بهرام اس  ...او با دروق مینوی ،سییز
زند و خوی شکاری او ،زدن و سوخین پری پیکرانا ا س

زه از دریا برآیند و پو شش مادی دارند و

روشنان را با گند و آلودگا ،دشمنا ورزند و با جادوگری ،آفریدگان را تباه زنند و زدن و سوخین و
شک س

دادن جادو و پری و ا سا ساً پا سبانا زردن خفیگان در شب و یار بودن با سروش پرهیزگار

اس » (گزیدههای زادس رم ،بخش ،3بند .)83
در ا سهورۀ زیکاووس ،سری

برای بازیافین توانایا در ز شین گاو مرزنما ،به بی شهای زه جایگاه

پریان استتت  ،مارود و پس از زشتتتین گاو مرزنما ،آرامش خود را از دستتت

مادهد .با راهنمایا

زیکاووس ،برای رهایا از این ناآسودگا ،به بيشهای ما رود زه پری سگپيكر در آنجاس

و توسط

این پری ز شیه ما شود (گزیدههای زاد س رم ،بخش .)4همچنین زم سیان ملکو سان را هم پری ایجاد
مازند« :چون هزارۀ او شیدر به سر ر سد ،ملکوس سیج سر ش  ،از تخم توربرادروش ،زه مر
زرت ش

بود ،به پیدایا ر سد .به جادودینی و پریكامگی ،سهمگین بارانی را زه ملکو سان خوانند،

ستتازد» (بندهش ،بخش  ،18بند  .)219به گفی بندهش ،ستتام یا گرشتتاستتب در زابل به دیوپرستتیا و
پریزامگا ماپردازد« .زابل بد سایه بهیرین [ سرزمین] آفریده شد زه زابل سیان ا س  .سای درخیان
آنجا به تن بد ا س  .او را پییارۀ پریكامگی بیش آمد .آن دیوپر سیا را [زه] سام مازرد ،ای شان نیز
مازنند ،با شد زه گ شاده رفین خواند» (بندهش ،بخش  ،16بند  .)207در یکا از نو شیههای به زبان
فارسا میانه به نام م .او 29آمده اس

زه یکا از خویشکاریهای ایزد تیشیر و همکاران او این اس

زه« :با پتيارگان باران ،دیوان و جادوان و پریان – زه ستترزردۀ آنان اپوش دیو و ست وزگر (است نجغر)
دروق[اند] -جنگیدن [و آنان را] از پییارگا باران بازداشین [اس ]» (مزداپور .)357 :1378 ،زیرا دیوان
و درو جان و به وی ه پریان ،ازبینبرندۀ باران هستتتیند و ابر بارانزا را ماپرازنند« :پتياره باران[ ،به
همراها] با اپوش و س ت وزگر ،بستتیاری دیگر از دیوان و جادوان و پریان نابودگر ،مرده خستتیس [و
زن] باشیر بدچشم ،و داور دروغزن[اند] به هنگام نگریسین به ابر» (مزداپور.)358 :1378 ،

ایزد تیشیر ،ایزد سروش ،تهمورث و آتش از مقابلهزنندگان با پریان هسیند .در زیاب پنجم دینکرد
بیان ماشتتود زه جادوگران ،پریان ،ستتیمگران ،زویها ،زرپنها و بدزاران ،در هنگام زایش زرتشتت
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تالش در نابودی او داشیند ولا در این زار ناتوان هسیند (دینکرد ،5فصل  ،2بند  .)3بر این اساس بیان
شده اس

زه تا سه روز ،برای نگهبانا زوده تازه زاده شده از جادوان و پریان ،باید شب تا روز آتش

روشن زرد (شایس

ناشایس  ،فصل  ،12بند  .)12بنابه گفی زیاب هفیم دینکرد ،تهمورث ،دیو ،مردم

بد ،جادو و پری را درهم شکس
سیارۀ هف

و ب پرسیا را برافکند (بهار .)207 :1386 ،همچنین سیارۀ ونند و

اورنگ زه از همکاران ایزد تیشیر هسیند در گذرها و درهای البرز و دوزخ گمارده شدهاند

تا دیوان و پریان و دروجان و جادوگران را بازدارند (مینوی خرد ،پرسش  ،48بند .)21-12
راههای مبارزه و نبرد با پری نیز بدین گونه بیان ماگردد :در اوستتیا ،در ستتروشیشتت

هادخ ،

د عای اهونور ،زالما م قدس در برابر دیو ها ،دروغ پرستتت یان ،جادوان و پری ها معرفا ماشتتتود
(ستتروشیشتت

هادخ  ،بند  )6و در نوشتتیههای دورۀ میانه بیان ماشتتود زه زرتشتت

به اهریمن

ماگوید« :ما شکنم ،نابود مازنم و سرنگون مازنم تو را و زالبد شما دیوان و دروجان و جادوگران
و پریان را با هوم و برسم و با دین راسیا به زه آفریدگار اورمزد به من آموخ » (مینوی خرد ،پرسش
 ،56بند  .)28نیز بیان شده ا س

زه زرت ش

از نیرنگهای دین «برای س وخین [و راندن] سیج [و

خهر] و چیرگا یافین بر دیو ،و جادو و [مردم] پری زامه (پری) را باتوان زردن» زمک ماگرف
(مزداپور.)421 :1378 ،
 -4پری در نوشته های دوران اسالمی

در شاهنامه و ادب فارسا پس از اسالم و داسیانهای عامیانه ،پری به گونهای دیگر معرفا ما شود
و همانند او سیا و نو شیههای دورۀ میانه ،بودهای اهریمنا نی س  ،بلکه دارای دو چهره ا س  :هم چهرۀ
پیشزرتشیا و مقدس زه به صورت زیباروی نیکویا زه حیا دارای فرّه اس نمایان ما شود و گاها
با یاری و سودر سانا به مردم در برابر اهریمن قرار ماگیرد ( سرزاراتا )1 :1378 ،و با باروری و زایش
پیوند داشتتیه و گاها نوزادان را مارباید و به رامش و آواز وابستتیه استت ؛ و هم چهرۀ پسزرتشتتیا و
اهریمنا زه پهلوانان و شتتاهان را فریب داده و بدین وستتیله با آنها در ماآمیخیه و ستترانجامِ این پیوند،
آوارگا و مر و گزند بوده است (همان .)6 :در داستیانهای پری وی گاهای غیر ایرانا برتری جنس
زن ،روابط جن سا آزاد و آیینهای پر سیش اله باروری دیده ما شود (مزداپور .)173 :1383 ،از جمله
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دا سیانهای پریان پس از ا سالم ،ما توان به دا سیان چ شمه پری (هینلز )167 :1385 ،و دا سیان ملک
شهرمان و فرزندش قمرالزمان در افسانههای هزار و یک شب و ازدواق شاهزادۀ جوان با دخیر شاه پریان
اشاره زرد .وی گاهای پری را در این دوره ماتوان چنین برشمرد:
 -1-4جادوگری

همانگونه زه مشتاهده شتد ،لقب پئیریکا در اوستیا ،جادوگر است

و برخا از پ وهشتگران ،واژۀ

پئیریکا را به زن جادوگر معنا زردهاند .در نوشیههای فارسا میانه نیز بیان ما شود زه پریان با اسیفاده
از جادو ،تالش در نابود سازی آفریدگان دارند (گزیدههای زاد س رم ،بخش ،3بند  .)83در نو شیههای
دوران استتالما ،پری دارای قدرت جادوگری استت
شاهنامه نیز یکا از سخیاهای راه رسیم در هف

و بدین گونه ماتواند از دیدهها پنهان شتتود .در

خوان ،مبارزه با جادوگراس :

خور جادوان بد چو رستتتیم رستتت ید
ندانستتت

زو جادوی ریمن استتتت

از آواز او دیتتو شتتتتد نتتاپتتدیتتد...
نهف یه به ر نگا ندر اهریمن استتتت
(فردوسا)153 :1384 ،

همچنین در داستتیان زال و رودابه ،زنیززان رودابه برای رستتیدن این دو جوان به یکدیگربه بانوی
خویش چنین ماگویند:
اگتتر جتتادویتتا بتتایتتد آمتتوختتیتتن

به ب ند و فستتتون چشتتتم ها دوخین

ب ت تتریتتم بتتا متترغ و جتتادو شتتتتویتتم

ب و ی یم و در چتتاره آ هو شتتتو یم

متتگتتر شتتتتاه را نتتزد متتاه آوریتتم

بتته نتتزدیتتک او پتتایتتگتتاه آوریتتم
(همان)78 :

در داسیان بی ن و منی ه ،پس از پایان جشن در بهار:
متترا نتتاگتتهتتان در عتتمتتاری نشتتتتانتتد

بر آن خوب چهره فستتتونا بخوانتتد

برگشتتتیتته بود

زتته بتتر متتن هتتمتتا جتتادوی آزمتتود

پری با گمتتان بخت

(همان)461 :
و در نهای

یکا از خوانهای هف

خوان اسفندیار نیز مبارزه با زن جادوس :
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بتتدان تیرگا جتتادویاهتتا نوشتتتت
(همان)720 :

 -2-4پيكرینه شدن

یکا دیگر از وی گاهای پریان ،توانایا آنها در دگرگون ساخین چهره و ظاهر خویش ا س  .در
دا سیانهای دوره ا سالمانیز پریان برای انگیخین ع شق ،از فر سیادن پیکا در ج سم جانور شکاری
مانند آهو و گوزن و باز شتتتکاری و هدای
ه س  ،بهره مابرند .در شاهنامه نیز در هف
چهرۀ زش

پهلوان به جایا زه در آن نقشتتتا از زن و یا خبری از او
خوان ر سیم ،زن جادو با شنیدن آواز او پنهان شده و

خود را به نگاری زیباروی دگرگون ماسازد:

خور جادوان بد چو رستتتیم رستتت ید

از آواز او دیتتو شتتتتد نتتاپتتدیتتد...

رخ را بته ستتتتان بهتتار

وگتتر چتتنتتد زیتتبتتا نتتبتتودش نتتگتتار

بیتتاراستتتت

(همان)153 :
زن جادو در هف خوان اسفندیار نیز چهرۀ خود را دگرگون ساخیه و پس از اسیر شدن به دس
اسفندیار سیمای حقیقا خود را آشکار ماسازد.
زن جتتتادو آواز استتتتتفتتتنتتتدیتتتار

چو بشتتتنید شتتتد چون گلاندر بهار
(همان)720 :

بتته ز ن ج یر شتتتتد گنتتده پ یری تبتتاه

ستتتر و موی چون برف و رنگا ستتتیاه
(همان)721 :

 -3-4پيوند با آب و ناحيههای سرسبز

از گذشیههای بسیار دور بر این باور بودهاند زه جایگاه پریان در زنار چشمهها ،چاهسارها ،بیشهها
و جنگلها بوده ا س  .دلیل این پیوند را در روزگاران زهن ماتوان یاف

زه پریان ،ایزدبانوی زایش و

باروری بودند و با آبهای تازگا بخش و رویاننده و ستترستتبزی گیاهان و رستتین در پیوند نزدیک
بودهاند .ولا پس از اینکه پریان به موجوداتا اهریمنا تبدیل ماشوند ،همانگونه زه در اوسیا مشاهده
شتتد ،در برابر ایزد تیشتتیر زه ایزد باران اس ت  ،قرار گرفیه و به آفریدههای اهریمنا زه از ریزش باران
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جلوگیری زرده و باعث خ شک سالا ما شوند ،تغییر چهره مادهند .این نبرد ایزد تی شیر با پریان برای
بارش باران ،در نو شیههای فار سا میانه نیز تکرار ما شود و پریان به عنوان بازدارندگان باران معرفا
ما شوند (مزداپور 357 :1378 ،و مینوی خرد ،پرسش  ،48بند  .)21-12امروزه و در نوشیههای دورۀ
استتالما ،این پیوند ،به صتتورت جایگاه پری در زنار چشتتمهها و رودخانهها و بیشتتهها نشتتان داده
ما شود .در شاهنامه ،در داسیان زال و رودابه مشاهده ما شود زه زال برای گردش به زنار رودخانه و
بیشهای در زابل مارود و در آنجا با رودابه روبهرو ماشود:
متته فتتروردیتتن و ستتتتر ستتتتال بتتود

لتتب رود لشتتتتکتترگتته زال بتتود
(فردوسا)78 :1384 ،

در خوان چهارم ،ر سیم در سفر خود در زنار بی شه و آب روان و چ شمه ،جایگاها مابیند زه در
آنجا سفرهای از خوراههای گوناگون گسیرده شده اس  .تا اینکه زن جادو برای فریب رسیم ،خود را
به او مانمایاند.
و گتتیتتا دیتتد و آب روان

چتنتتانتچتون بتود جتتای مترد جتوان

درختت

چو چشتتتم تذروان یکا چشتتت مه د ید

ی کا جتتام زر ین بر او پر ن بیتتد
(همان)153 :

در داسیان رسیم و تهمینه ،روزی رسیم به نخچیر مارود و گوران بسیاری را مشاهده مازند .پس
از شکار شماری ،به اسیراح
بتتختتفتت

ماپردازد و رخش را در مرغزار برای چرا رها ماسازد:

و بتترآستتتتود از روزگتتار

ستتتواران تر زان تنا ه ف

و هشتتت

ی تکتتا استتتتپ دیتتدنتتد در متترغتتزار

چمتتان و چران ر خش در مر غزار
بر آن دشتتت

نخچیر گه بر گذشتتت

بتتگشتتتتیتتنتتد گتترد لتتب جتتویتتبتتار
(همان)186 :

در داسیان مادر سیاوش نیز بیان ما شود زه روزی گیو و توس برای شکار به نخچیرگاه ماروند.
در هنگام شکار به بیشهای نزدیک مرز توران مارسند:

سال چهل و هشیم
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ی کا بیشتتتته پ یشانتتدر آمتتد زدور

بتته نتتزدیتتک متترز ستتتتواران تتتور

بر آن بیشتتتته ر ف ینتتد هر دو ستتتوار

بتتگشتتتتیتتنتتد بتتر گتترد آن متترغتتزار
(همان)216 :

در ماجرای بی ن و منی ه ،روزی زیخ سرو برای آبادانا سرزمین ارمانیان در نزدیکا مرز تورانیان و
ز شین گرازهای ب سیاری زه در آنجا ویرانا ایجاد مازردند ،بی ن و به همراه او گرگین را به آن سوی
مافر سید .پس از اینکه بی ن همگا گرازها را ماز شد ،گرگین به او ماگوید زه پیش از بازگ ش

به

جشنگاها در مرز توران مارویم زه:
هتتمتته بتتیشتتتته و بتتاغ و آب روان

یتتکتتا جتتایتتگتته از در پتتهتتلتتوان

زمتیتن پترنتیتتان و هتوا مشتتتتکتتبتتوی

گویا مگر آب جوی...

پری چهره بینا همتته دشتتتت

و زوه

گالب استتت

زهر ستتتو نشتتتستتتیه به شتتتادی گروه
(همان)457 :

ا سفندیار نیز در هنگام گذر از هف خوان خود به بی شهای مار سد .از ا سب پیاده ما شود و زنار
چشم آب مانشیند و تنبور به دس

گرفیه و شروع به سرودن مازند.

یکا بیشتتتتهای د ید همچون بهشتتتت

تو گفیا ستتت هرا ندر او ال له زشتتت

نتتدیتتد از درختت انتتدر او آفتتیتتاب

به هر جای بر چشتتتمهای چون گالب
(همان)720 :

در داستتیان زاووس و ستتودابه توصتتیف رامشتتگر دیو از مازندران و بهار همیشتتگا آن وصتتف
ج شنگاها ا س

زه در آن زنا عالیقدر مردی بیگانه را عا شقانه به خود ماخواند .به نظر مار سد زه

اسارت زاووس در دیار بیگانه و نجات او به دس

رسیم یک بار و در دیاری اتفاق افیاده باشد زه در

آن شتتتاه زنا نیرومند و افستتتونگر و مردباره مازیستتتیه استتت  .برخا از منابع مانند زیناالخبار و
مروقالذهب و اخبارالهول دو داستتتیان ستتتفر زاووس به مازندران و رزم هاماوران را باهم یک جا
آوردهاند .هرگاه بیوان مقدم داستتیان استتارت زاووس در مازندران را با داستتیان هاماوران تلفیق زرد،
ماشتتود گف

زه اغوا شتتدن زاووس از ستترودی زه رامشتتگر دیو در آغاز داستتیان مازندران برای او

خواند ،صورت دیگری از پیام زن برای جلب توجه و به خود خواندن مرد ا س  .بنابراین شاید بیوان
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گویندۀ نا شنا سا زه با سیایش از زیبایا سودابه دا سیان عا شقانه را پدید آورده ا س

زمانا در

بوده ا س

(مزداپور،

روای های زهنتر مأمور ر سانیدن پیام عا شقانه از طرف زن به مرد مورد محب
.)179 :1383
 -4-4پيوند با خواب و رویا

از گذشتتیههای بستتیار دور یکا از وی گاهای پری ،پیوند او با جنون ،زابوس ،رویا و به عبارتا
پریزدگا بوده استت

(ستترزاراتا .)19 :1378 ،در داستتیانها ،گاها پریها برای فریبندگا و ایجاد

عشتتتق ،در رؤیا و خواب پدیدار ماگردند و در این دیدار ،مرد به دام عشتتتق و جنون ماافید .در
شاهنامه ،در داسیان رسیم و تهمینه ،رسیم پس از شکار شماری گور به اسیراح

ما پردازد و رخش

را در مرغزار برای چرا رها ماستتازد .زمانا زه رستتیم از خواب برماخیزد رخش را نمایابد پس به
سوی شهر سمنگان مارود بلکه نشانا از او بیابد .شاه و بزرگان شهر به پیشواز رسیم آمده و او را به
زاخ مابرند و از وی ماخواهند زه تا زمان پیدا شدن رخش در زاخ بماند .شبهنگام زمانا زه رسیم
در خواب اس  ،تهمینه نزد او ماآید.
در داسیان بی ن و منی ه ،پس از پایان جشن به افراسیاب گزارش مارسد زه دخیرش منی ه فردی
ایرانا را به عنوان جف

خود برگزیده اس  .افراسیاب فرمان مادهد تا بی ن را دسیگیر زرده و به نزد

وی بیاورند .بی ن به شاه توران ماگوید چنین روی داده اس :
بتته زیر یکا ستتترو رفیم بتته خواب

زتته تتتا ستتتتایتته دارد متترا زآفتتیتتاب

پتتری دربتتیتتامتتد بتتگستتتتیتتردپتتر

متتراانتتدر آورد ختتفتتیتته بتته بتتر...
(فردوسا)461 :1384 ،

 -5-4دلدادگی و باروری

در داستتتیانها از وی گاهای دیگر پری این استتت

زه خود دل به مردان مابازد و آنان را به دام

مااندازد و مارباید و با افسون زردن مردان ،به پیوند با آنها درماآید .همچنان زه بیان شد ،در اوسیا
و نو شیههای فار سا میانه نیز گر شا سب در دام پری ماافید و دل به او مابازد و به همین دلیل مورد
خ شم قرار ماگیرد .در شاهنامه نیز م شاهده ما شود زه زال هنگامازه از اطرافیان خود وی گاهای

سال چهل و هشیم
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نتتیتتک رودابتته دختتیتتر متتهتتراب را متتاشتتتتنتتود ،دل و دیتتن ختتود را بتته متتاهروی نتتادیتتده
مابازد:
دل زال یتتکبتتاره دیتتوانتته گشتتتت

خرد دور شتتتد عشتتتق فرزانه گشتتت
(همان)76 :

از ستتوی دیگر رودابه زمانا زه شتتایستتیگاها و پهلواناهای زال را ماشتتنود ،دل به او مابندد و
تالش مازند به هر گونهای زه امکان دارد چارهای برای دلدادگا خود بیابد و از زنیزان خود برای
حل این مشکل یاری ماخواهد.
در دا سیان ر سیم و تهمینه نیز شبهنگام زمانا زه ر سیم در خواب ا س

تهمینه نزد او آمده و

چنین ماگوید:
چو این داستتتیتتانهتتا شتتتنیتتدم ز تو

بستتتا لتتب بتته دنتتدان گزیتتدم ز تو

تتو را یتم زتنتون گتر بتختواهتا مترا

ن ب ینتتد جز ا ین مرغ و متتا ها مرا

ی کا آ نکته بر تو چ ن ین گشتتتیتتهام

ختترد را ز بتتهتتر هتتوا زشتتتتیتتهام

و دیتتگتتر زتته از تتتو متتگتتر زتتردگتتار

نشتتتتانتتد یتتکتتا پتتورم انتتدر زتتنتتار

مگر چون تو باشتتتتد به مردی و زور

ستتت هرش دهتتد بهره زیوان و هور
(همان)187 :

در داسیان سیاوش ،هنگاما زه ز شمکش بین طوس و گیو بر سر پریچهرۀ زیبارخ باال ماگیرد،
برای داوری نزد زیکاووس ماروند.
چتتو زتتاووس روی زتتنتتیتتزه بتتدیتتد

بخنتتدیتتد و لتتب را بتته دنتتدان گزیتتد

شتتتاه

زه زو تاه شتتتد بر شتتت ما رنج راه...

به هر دو ستتت ه بد چنین گ ف
گوزن استتتت

اگر آهوی دلبر استتتت

شتتتکتتاری چنین از در مهیر استتتت
(همان)216 :

پس زیکاووس به آن دو پهلوان ماگوید زه چنین دخیری باید در شبسیان شاه جای گیرد .بدین ترتیب
پس از گذش انده روزگاری زودزا همچو پری از او زاده ماشود و نام او را سیاوش ماگذارند.
و همچنین منی ه با دیدن بی ن مهر او را در دل خویش جای مادهد:
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زتته من ستتتتا لیتتان انتتدر ا ین مر غزار

هما جشتتتن ستتتتازم به هر نوبهتار

بتتدیتتن بتتزمتتگتته بتتر نتتدیتتدیتتم زتتس

تتترا دیتتدم ای ستتتترو آزاده بتتس
(همان)458 :

اغوای پری زه در داستتیان منی ه ذزر شتتده میعاقب آن استت

زه گرگین میالد ،بی ن را به حیله به

جشنگاه منی ه زشانیده بود .این دو فریب ماتواند مکمل یکدیگر و دو تکه از صورت زهنتر داسیان
باشد زه در آن پهلوان بااخییار با زنا عشق ورزیده و به تأثیر جاذبه و فریب پریانه ،ارادۀ خویش را از
دس

داده اس

(مزداپور.)185 :1383 ،

در هف خوان اسفندیار ،زن جادوگر با تغییر چهره ،تالش در فریب اسفندیار دارد:
چ ن ین گفت

زتتامتتد ه بری بتته دام

ابتتا چتتامتته و رود و پتتر زتترده جتتام
(فردوسا)720 :1384 ،

به روای

زیناالخبار ،سودابه زه عاشق زاووس بود خود را بر او عرضه داش

و قول داد زه اگر

پذیرفیه شود به شاه زمک زند (مزداپور.)184 :1383 ،
 -6-4جوانی و زیبایی

در فرهنگ عامیان مردم ایران ،پری ماتواند به صتتتورت دخیر جوان زیبایا درآمده و مردان را
بفریبد .به گونهای زه یکا از معناهای پری ،انستتان بستتیار زیباروی و جوان استت

(دهخدا:1336 ،

 .)674در شاهنامه ،رودابه چنین به تصویر زشیده ماشود:
پتتس پتتردۀ او یتتکتتا دختتیتتر استتتت
ز ستتتر تتتا بتته پتتایش بتته زردار عتتاق
بهشتتتیا ستتت

ستتتر تاستتتر آراستتت یه

زه رویش ز خورشتتید روشتتنتر است
به رخ چون به ش

و به باال چو ساق...

پر آرا یش و را مش و خواستتتتیتته
(فردوسا)75 :1384 ،

در هف خوان رستتتیم ،زن جادوگر با شتتتنیدن آواز رستتتیم ،خود را زیبا و جوان همچون بهاران
ماسازد:

سال چهل و هشیم
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وگتتر چتتنتتد زیتتبتتا نتتبتتودش نتتگتتار
(همان)153 :

فردوسا زیبایا تهمینه را چنین توصیف مازند:
پتتس پتترده انتتدر یتتکتتا متتاهروی

چو خورشتتتید تابان پر از رنگ و بوی

دو ا برو زمتتان و دو گیستتتو ز منتتد

بتته بتتاال بتته زتتردار ستتتترو بتتلتتنتتد

روانتتش ختترد بتتود و تتتن جتتان پتتاه

تو گ ف یا زتته ب هره نتتدارد زختتاه
(همان)187 :

در داسیان سیاوش ،طوس و گیو به بیشهای در توران مارسند و در آنجا:
بتته بیشتتتته ی کا خوبرخ یتتا ف ینتتد

پر از خنتتده لتتب هر دو بشتتتیتتافینتتد

بتته دیتتدار او در زمتتانتته نتتبتتود

بتتر او بتتر ز ختتوبتتا بتتهتتانتته نتتبتتود
(همان)216 :

و نیز زیبایا منی ه چنین بیان ماشود:
افتتراستتتتیتتاب

درفشتتتتان زنتتد بتتاغ چون آ فیتتاب

متتنتتی ت ه زتتجتتا دخ ت

تتتوران پتتوشتتتتیتتدهروی

ه مه ستتترو باال ه مه مشتتتتکموی

ه مه رخ پر از گل ه مه چشتتتم خواب

همتته لتتب پر از ما بتته بوی گالب

هتتمتته دخت

(همان)457 :
و در هف خوان استتفندیار نیز ،زن جادوگر تغییر چهره داده و خود را برای فریب استتفندیار زیبا
ماسازد.
زن جتتتادو آواز استتتتتفتتتنتتتدیتتتار

چو بشتتتنید شتتتد چون گل اندر بهار...

به ستتتان یکا تره شتتتد خوبروی

چو دی بای چینا رخ از مشتتتک موی
(همان)720 :

در شاهنامه سودابه برای زیکاووس چنین توصیف ماشود:
زتته از ستتترو بتتاالش زیبتتاتر استتتت

ز مشتتک ستتیه بر ستترش افستتر اس ت

بتته بتتاال ب لنتتد و بتته گیستتتو ز منتتد

زبتتانش چو خنجر لبتتانش چو قنتتد
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چو خورشتتت ید تا بان به خرم ب هار
(همان)169 :

 -5نتيجهگيری

پریان در دوران های بستتتیار زهن ،همان ایزدبانوهای باروری و زایش بودهاند زه بعدها به دلیل
دگرگوناهای اجیماعا ،دینا و جایگزینا ارزشهای اخالقا نوین ،طرد شده و به بودههای اهریمنا
زه تالش در ویرانستتازی آفریدگان و گییا دارند ،دگرگون ماشتتوند .ولا در ذهن ناخودآگاه جمعا
ان سانها ،همچنان یادگاری از آن روزگار سیایش ایزدبانوهای باروری باقا مانده ا س  .به گونهای زه
در ادب فارسا و داسیانهای عامیان مردم ایران ،پری دارای وی گاهای نیک و بد هر دو با هم اس .
در برخا از شخصی های اسهورهها و حماسههای بیان شده در شاهنامه نیز ماتوان وی گاهایا زه
تو سط آنها پریان باز شناخیه ما شوند ،م شاهده زرد .در ا سهورههای زال و رودابه ،ر سیم و تهمینه،
بی ن و منی ه ،زیکاووس و مادر سیاوش ،آشکارا نشانههای بازمانده از باور به ایزدبانوی باروری زهن و
چهرۀ نیک پری دیده ما شود و زن جادوگر هف خوان رسیم و اسفندیار نمایندۀ چهرۀ منفا پری در
شاهنامه ه س  .وی گاهای پری زه در شاهنامه م شاهده ما شود شامل جادوگری ،پیکرینه شدن،
زیبایا و جوانا ،پیوند داشتتین با خواب و رویا ،و آب و ستترزمینهای ستترستتبز ،دلدادگا و باروری
اس

و در نهای  ،به دلیل باور دوگانه به پری ،ارتباط با پری هم دو جنبه دارد :نیکبخیا و شوربخیا

و سرانجام فردی زه در پیوند با پری قرار گیرد ،یا دس

یافین به شاها و یا رسیدن به بدبخیا اس .

در دورانا زه در مقام ایزدبانوهای باروری و زایش پرستتتییده و نیایش ماشتتتدند،آنان یا زاهنههای
فرمانروای معابدشتتان همانند ملکهای بر مردمان فرمانروایا مازردهاند و در آغاز هر ستتال برای خود
هم سری بر ماگزیدند زه در پایان سال هم سر پی شین به د س

مرد جوانا زه در آینده هم سر ملکه

خواهد شد ز شیه ما شده ا س  .ن شانههایا از این آیین را همچنان در دا سیانهای واب سیه به پریها
ماتوان یاف  .در این داسیانها ایزد و یا پهلوانا زه شیفی پری شده اس

سرانجاما اندوهبار مایابد

و به گزند و سرگ شیگا و گاه مر دچار ما شود و در مرگش هر سال عزاداری مازنند .همچنین

حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه...

سال چهل و هشیم
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دا سیانهایا با بنمایههای ع شق ر سوای مادر به فرزند جوان خود و به دام مر افیادن فرزند باگناه
در پا آن ،ری شه در روزگاران زهن و آیینهای پئیریکا دارد .در شاهنامه نیز در دا سیان زال و رودابه،
زال پس از ازدواق به پادشاها زابل مارسد .سهراب زه حاصل پیوند بین تهمینه و رسیم و همچنین
سیاوش زه نییج پیوند زیکاوس و دخیر گر سیوز ا س  ،هر دو سرانجاماغم انگیز دا شیه و ز شیه
ما شوند .افرا سیاب د سیور بر دار زدن بی ن را مادهد ولا با میانجیگری پیران وی سه ،از مر رهایا
مایابد و در چاها انداخیه ما شود و سرپو شا سنگا بر سر چاه گذا شیه ما شود .زیکاووس در
هاماوران اسیر ماشود تا سرانجام به دس

رسیم رها گردد.
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