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چكيده
حضور زن در کنار شخصیّتهای اساطیری و حماسی بسیار متداول بوده استت ننتان کت
اورم ت د در کنتتار ستتود ستتوندارمم و اهتتررمخ در کنتتار ستتود جهتتی را داردج جمدتتید از
سواهران/دستران سود و فرردون و کیخسرو نی از حضور مادر بهرهمندندج در ارتخ متوارد
قهرمان با کمک و همراهی رک عنصر زنان ب کامیابی و پیروزی میرسد و ارخ عنصر زنان
در پیدبرد اهداف او بسیار مؤثّر استج زنان در ارخ داستانها میتوانند بازتابی از کهخالگوی
«آنیما» باشند ک در سورۀ مثبت سورش در نقشهاری نون مادر معدوق وفادار رتا پتری و
با سوردکاری باروری و زارش پدردار میشتوندج پتری رکتی از ارتخ نقتشهاستت کت بتا
ورژگیهای سود نون زرباری توصتی ناپتمرر ارتبتاب بتا ندتم و آب ابتراز عدت بت
پهلوانان آگاهی از اسرار و نهانیها و داشتتخ قتدرغ بیت گتوری و پیدتگوری قتدرغ و
تواناری پنهان شدن و کمک ب پهلوانان در جهت رسیدن ب اهتداف وا و نیتره شتدن بتر
دشمنان در ارخ داستانها ظاهر میشودج در ارتخ جستتار پتز از ب ثتی مختصتر پیرامتون
نیستی «پری» ب بررسی ورژگیهای پری در منظوم های حماسی پز از شاهنام پرداست
شده استج
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شمارة سوم

م درسنان گمارده شده است( 3عفیفی )123 :3181ج بتا وجتود نهترة اهررمنتی پتری در درتخ
زرتدتی پری در ادب فارسی مظهر زرباری و عد است زنی اثیری ک از نیکوری و زربتاری و
گاهی از فَرّه نی برسوردار است ک ب سب

سودرسانی ب مردمتان در مقابتد درتو و اهتررمخ

قرار میگیرد (شررفیان و آتونی  )311 :3132امّا همیخ نهرة مثبت در آریخ م درستنا وجهتی
اهررمنی است ک در کنار دروان و جادوان در پی نابودی آفررنش اهوراری استج درواقع پتری
در فرهنگ و ادب اررانی دو نهرة مثبت و منفی دارد در نهرة مثبت همچون موجودی لطی
و زربا از نیکی و سوبی برسوردار است ک در پی کمک ب مردمتان و پهلوانتان حماستی بترای
پیدبرد اهدافدان است و در نهرة منفی همچون دروان و جادوان موجتودی شترور و بتدکار
است ک از طرف اهررمخ برای وررانی و نابودی آفررنش اهوراری گمارده شده استج ارخ نهرة
ژانوس2وار پری برآمده از پیدینۀ ارخ بودة اسطورهای است نرا ک بت بتاور پژوهدتگران در
باورهای اساطیری اردة «مادرن » با دو سرشت و نهرة متفاوغ ب گمان درمیآرد از ستوری در
پیوند با زمیخ و آب همچون مادر نماد زارنتدگی و زنتدگی بتاروری و برکتت و وفتاداری و
عد است و از سوی درگر رم تاررکی اعماق شت

مترو و بررت ه و ناسودآگتاهی استت

(مسکوب )01 :3183ج
سرکاراتی معتقد است ارخ دوگانگی و تناقض از دو برداشت متفتاوغ ههنتی دربتارة پتری
حکارت میکندج پری در ابتدا رکی از ار دبانوانی بوده ک در دوران کهتخ و پتیش از درتخآوری
زرتدت در مرک قداست و ستارش بوده است و آورندة برکت و باران و عدت

امّتا بعتدها بتا

ظهور زرتدت و درخآوری او و رواج آریخها و ارزشهای اسالقی ارخ درخ از جارگاه و شکوه
نخستیخ سورش فروافتاده ب صورغ موجودی زشت و اهررمنی درآمده امّا ساطره درررخ وی
ب صورغ الهۀ برکت و باروری و زارش همچنان در ههخ جمعی ناسودآگاه مردمان باقی مانتده
است (سرکاراتی )2-3 :3138ج بنتابرارخ ورژگتی اصتلی پتری در دورة استاطیری بتاروری و
برکت است و از همیخ روی بنا بر نظر قدما پرران در کنار ندم ها و ندم ستارها کت منبتع
جوشش آب است زندگی میکنند و ن تنها بلوغ جسمانی بلکت بلتوغ روحتانی فترد هت بت
اردان بستگی داردج پری رکی از جلوه های ار دبانوان کهخ بوده است زنتی اثیتری و پنهتان در
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طراوغ ندم ها را وجودی مبه و گرر ان در جنگد و بیدت و نتاه (م داپتور -231 :3183
 )233ک آن را «نماد عد و جنون و دروانگی و تسخیر جان» (حسینی  )8 :3183دانست اندج
بعضی درگر معتقدند پری در اصد زن -روحانی بوده است ک قبد از درتخآوری زردشتت
ن د برسی از اقوام شرقی اررانی وظار

درنی ورژهای بر عهده داشت کت مهت تتررخ آن بیت -

گوری و پیدگوری بوده و در پی دگرگونیهای اجتماعی فرهنگی و درنی پز از زردشت ارتخ
پررتتان بتت جتتادوگرانی پتیتتتاره و افستتونگر بتتدل شتتتدهانتتد (سستترویجاورتتتد :3181
)313ج
«پررکا» (پتری) زنتی بتا ورژگتیهتای ناروشتخ استت و ارتخ واژه را معمتو ب بت ستاحره
برمی گردانندج در متون متأسّر ردتها نام پررکا ب صورغ تداعی و مالزمتت در کنتار «رتاتو»
(افسونگر و جادوگر) آمده است (ردت  31بنتد  22و  11ردتت  3بنتد  2ردتت  1بنتد 1
ردت  0بند  )31پرران ک همچون جادوگران ب افسونگری میپردازند ساحرههاری از گتوهر
آدمی نیستند و منش آنان را بارد در پدردههای مافوق طبیعت جستجو کرد (کررستخسخ :3101
)21ج
از پری ک از نسد اهررمخ (رستگار فستاری  )221 :3181و دستتر اهتررمخ دانستت شتده

1

(همان )231 :در مهرردت نی در کنار دروان و جادوان راد میشود (اوستا  3183ج )123 :3و
در آبانردت نی پادشاهان و پهلوانانی نون هوشنگ پیددادی جمدتید کیخسترو گرشاست
وججج با پیدکش کردن فدر هاری برای اردورسور آناهیتا پیروزی بر دروان و جتادوان و پررتان را
از او سواستار میشوند (همان 112 113 :و )112ج
رکی از جنب های شخصیت پری ارتباب با ار دان و پهلوانتان استتج سوردتکاری پتری در
اسطوره های کهخ ارخ ننیخ است ک ب عنوان ار د باروری و برکتبخدی هر سال برای ستود
همسر و معدوق هاری برمیگ رند و آنها را فرمانروای شهر میکندج در پاران سال ارتخ همستر
ب دست مرد جوانی ک شوهر آرندة ارخ زن استت کدتت سواهتد شتد (فررت ر -232 :3188
)230ج بنابرارخ پرران دلباستۀ پهلوانان شده آنان را ب افسون و جتادو وادار بت پیونتد بتا ستود
میکنندج در دورهای ک پرران ب عنوان ار دبانوان باروری و زارش ب سان زنانی زربتا و فرربنتده
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تصوّر میشدهاند در اصد «تجسّ ار درنۀ مید و سواهش تنی بودند و از هر گون توان فررباری
و جاهب و افسونگری زنان برسورداری داشتند و ب پندار مردمان از بهر بارور شتدن و زاریتدن
با ار دان و نی شاهان و رالن اسطورهای درمی آمیختند و با نمارش زرباری و جمال سود آنان را
ابوا میکردند» (سرکاراتی )0 :3138ج
در اوستا نام نند پری آمده است ک از اهررمنان و زشتتکارانانتد و بترای فتررفتخ رتالن و
پهلوانان می کوشندج ارخ زنان ستاحره در استاطیر اررانتی بت فررت

و ابتوای پهلوانتان اررانتی

میپردازند ک ارخ شیفتگی و شورردگی در دردار با پری در روزگار ما ب «پتریزدگتی» تعبیتر
میشود (م داپور )313 :3133ج رکی از ارخ پررتان «سنثئتیتتی» ( 𝑖𝑡𝑖𝑎𝜃 )Xnaاستت کت بتا
گرشاس

رار و همراه شدج «پز آن گاه اهتررمخ همت تتخ مترو بیامتد و بت پتیتارگی پتری

«سَنثَئیتی» را بیافررد ک ب «گرشاس » پیوست» (اوستا  3183ج)223 :2ج ارخ عد بت پتری
در بندهش ب صورغ «پریکامگی» ب ستام منستوب استت (فرنبت دادگتی )311 :3180ج ارتخ
بخمارۀ داستانی در درگر منظوم ها و داستانهای ادبیاغ فارسی نی درده میشودج
بنابرارخ پری رکی از نهرههای اساطیری است ک در روند تبدرد اسطوره ب حماس دنتار
دگردرسی شده ب نهرهای دوگان با ورژگیهای مثبتت و منفتی تبتدرد شتده استتج پتری در
دوران کهخ و پیش از درخ آوری زردشت بت عنتوان ار دبتانوی عدت
ستارش بوده و گاهی همچون زن-روحانی وظار

برکتت و زارتش متورد

درنی ورژهای بر عهده داشت استت امّتا در

پی تغییر و ت و غ اجتماعی فرهنگی و درنی پز از زردشت از جارگاه وا ی سود فروافتاده
ب موجودی پلید و اهررمنی و جادوگری افسونگر بدل شده ک همواره در جبهۀ اهررمخ در پی
تباهی و نابودی آفررنش اهوراری استج ارخ ورژگی پری در متون حماسی بت شتکد ابتواگری
وی ب منظور فرر

پهلوانان حماسی نمود رافت است ک همچون زنجادو و ابواگر بر سر راه

پهلوان ظاهر شده مانع رسیدن قهرمان ب اهداف وا رش میشودج
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 -2پيشينۀ پژوهش

تاکنون دربارة سوردکاری پری در منظوم های حماسی پتز از شتاهنام جت اشتارههتاری
کوتاه در برسی از مقال ها پژوهش مستقلی صورغ نگرفت استج
جالل سالقی مطل در مقالۀ «رکی داستان است پر آب ند » موضوع نبرد پتدر و پستر را
در نهار روارت حماسی جهان مطرح کرده و پز از شرح داستان رست و سهراب و نبرد میتان
آنها ب ارتباب تهمین و پری پرداست استج ارخ نورسنده زنان منظوم های حماستی را شتکد
زمینی و دگردرسی رافتۀ موجوداغ اسطورهای نون پری و زن جادو میداند ک ب هدف ابوای
پهلوانان حماسی و مانعتراشی برای رسیدن ب اهدافدان بر سر راه آنها قرار میگیرند (سالقی-
)210-321 :3123ج

مطل

مرر حسینی در مقالۀ «پری در شعر مو نا درتدار بتا آنیمتا» پتز از پدردارشناستی پتری
کاربرد و معانی مختل

آن را در شعر شاعران فارستی نتون فردوستی ناصرسسترو ستناری

سعدی حافظ وججج بررسی کرده و سوز ب ترکیباغ و تعابیری ک در شعر مو نا با پری همتراه
است پرداست و از دردگاه نقد کهخ الگوری آن را ب آنیما و زن سوفیاری در ادب عرفانی تعبیر
کرده است (حسینی )23 -3 :3183ج
اس اق طغیانی و پرور حیدری در مقالۀ «مفاهی پری در سسترو و شتیررخ نظتامی» واژة
«پری» و ترکیباغ و مفاهی مرتبط با آن را در ارخ اثر بررسی کرده و ب ورژگتیهتای برآمتده از
کاربردهای مختل

پری در سسترو و شتیررخ پرداستت انتد (طغیتانی و حیتدری -323 :3183

)311ج
آتونی در مقالۀ «جادو زررساستی بنیادرخ در جهانبینی استطورهای» بت پتژوهش جتادو از
منظر نقد اسطورهشناستی ژرفا و برونروانی پرداست و برستی از آرتیخهتای کهتخ و باورهتای
اسطورهای نون ازدواج مقدّس قربتانی کتردن پادشتاه و ججج را در ارتبتاب بتا جتادو و دو نتوع
همانندی و مجاورتی آن بررسی کرده است (آتونی )201–213 :3131ج
مهدی شررفیان و به اد آتونی در مقالتۀ «پدردارشناستی زن جتادو بتا تکیت بتر شتاهنام و
شهررارنام » پز از مقدّم ای دربارة جادو و دو رورکرد متضاد ار دی و اهررمنی نسبت بت آن
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ب بررسی پدردارشناسانۀ زن جادو پرداست اند ک معمو ب بر سر راه قهرمانان حماسی قرار متی-
گیرد و با اعمال جادوری سود ب قصد کامجوری از آنان سعی در ابوای پهلوانان حماستی داردج
نورسندگان همچنیخ با پیگیری ردّ ارتخ موجتود اهررمنتی در دو منظومتۀ حماستی شتاهنام و
شهررارنام و مقارسۀ آن با پری بد (اهررمنی) ب بررسی زن جادو از منظر روانشناسی ت لیلی
رونگ پرداست اند (شررفیان و آتونی )323 -323 :3132ج
در پژوهش حاضر ب ورژگیهای پری در منظوم های حماسی پز از شاهنام پرداست می-
شودج
 -3بررسی ویژگیهای پری در منظومههای حماسی پس از شاهنامه

ردّ پری را در منظوم های حماسی گرشاس نام سامنام بهمخنام برزونام فرامرزنام و
بانوگدس نام میتوان پیگیری و ورژگیهارش را در مواردی نند دست بندی کتردج برستی از
ارخ ورژگیها میتواند سوردکاری ورژة سود را داشت باشدج
 -1-3زیبایی بی حدّ و وصف و خيرهکنندۀ پری

در سنّت ادب فارسی پری از زرباری بیحدّ و وصفی برسوردار استج آنقدر زرباستت کت
هرک او را ببیند ننان عاش و دروان میشود ک هرگ نمیتواند او را فراموش کنتد و از ارتخ
حال ب «پریزدگی» تعبیر میکنند (شمیسا  3133ج)223 :3ج ارخ زربتاری سیترهکننتده کتارکرد
دوسور دارد گاه موج

فررفتخ و ابوای قهرمانان شده آنها را از مسیر درست من رف متی-

کند و گاه با فررفتخ دشمنان قهرمانان راررگر آنان در رسیدن ب اهدافدان استج
در منظومۀ بانوگدس نام رک بار شاهد حضور پری هستی ج آنجا ک پریای ب نام «عتیخ»
ک شاه پرران بوده اسیر جادوی «سرساب» میشود و بعد از نابود شدن سترساب جتادوگر بت
دست بانوگدس

همچون جوانی زربا ظاهر میشود:

ز ناگتتتتاه پیتتتتدا بدتتتتد رتتتتک جتتتتوان

کتت رم متتاه قتتد همچتتو ستترو روان

بتتت درتتتدار نتتتون متتتاه تابنتتتده بتتتود

مطیتتع رستتش شتتاه تتتا بنتتده بتتود

سال نهد و هدت
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رکتتتتی جتتتتام در دستتتتت آن نتتتتازنیخ

پتتتر از لعتتتد و رتتتاقوغ و درّ ثمتتتیخ

رکتتتتی پرنیتتتتان کتتتترده ستتتترپوش او

کتت بگرفتتت بتتد تتتا ستتر و دوش او
(بانوگدست ت نامت ت )03 :3182

در منظومۀ بهمخنام نی در س جارگاه پری ک عاش پهلوانان داستان متیشتود بت ستان
گوری را آهوری سر راه آنان قرار میگیرد و ب عنوان صید آنها را ب دنبال سود بت سترزمینی
سرّم را قصر زرباری میکداند و سرانجام نون دستری زربا بر اردان ظتاهر شتده بت پهلوانتان
ابراز عد و عالق میکندج روزی بهمخ تصمی میگیرد برای شکار ب شکارگاه برود در آنجتا
آهوی زرباری را میبیند و ب قصد شکار آن آهو ب دنبال او میرود امّا ناگهان آهو ناپدرد متی-
شود و بهمخ ب جاری زربا همچون بهدت میرسد و در آنجا اسل و و دستترش را کت عاشت
بهمخ است میبیند و اسل ماجرای عد دسترش ب بهمخ و رتاری و کمتک پررتان بت او در
کداندن بهمخ ب آن مکان را برارش بازگو میکند:
بتتدو گفتتت کتتای شتتاه ارتتران زمتتیخ

سداونتتتتتتد روم و سداونتتتتتتد نتتتتتتیخ

کدتتیدمت ارتتدر بتت ننتتدرخ فستتون

بتتتت ودی همتتتتتی بتتتتتازگردی کنتتتتتون

ججج بتتدو گفتتت استتل متترا هستتت نتتام

همتتت نتتتام و هتتت شتتتادکامی و کتتتام

بتت فرمتتان متتخ گدتتت رکستتر پتتری

متتتترا دستتتتر استت ارتتخ بدرتتخ دلبتتری

بتت روی تتتو بتتر فتنتت و شتتیفت ستتت

دلتش فتترّ و زرتت

تتتو بتتتفررفت ستتتت

نتتو آگتتاه گدتتت از تتتو ای شتتهررار

کتت آهنتتگ کتتردی بتت دشتتت و شتتکار

بیامتتتد بتتت پتتتیش تتتتو آهتتتو نمتتتود

بتتتتت نتتتتتاره تتتتتترا ارتتتتتدر آورد زود

اگتتر ستتواهی او را تتتو از متتخ بختتواه

میتتتتان در نیارتتتتد کتتتت باشتتتتد گنتتتتاه
(اررانداه بخ ابی الخیر )282 – 283 :3131

همچنیخ روزی ک برزرخآهر ب شکار میرود آنجا گوری میبیند و ب دنبال آن روان متی-
شود ک ناگهان گور ناپدرد شده شخص زرباری  -ک دستر بوراس

است  -در مقابد درتدگان

برزرخآهر قرار میگیرد و او را ب ص را و جارگاه پدرش راهنماری میکند و همتیخ مقدّمت ای
برای ازدواج آن دو میشود (همان)018 :ج
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روشن دستر ساقان نیخ نی با راری پری همچون آهوری بر سر راه رست تور قرار میگیترد
و او را ب بند میکدد و همچون پری زرباری بر او ظاهر میشود (همان)032 :ج
در سامنام نی با پرران زرباروری نون شسم و رضوان روب رو میشتور ج زربتاری بتیحتدّ
رضوان پری موج

عاش شدن شاپور میشود ک از عدقش نسبت ب رضوان برای سام می-

گورد (سامنام )221 :3132ج
و در وص

زرباری بینظیر شمسۀ پری میسوانی :

دو ندتت ستتیاهش نتتو ترکتتان جنتتتتگ

ز ابتتترو کمتتتان و ز متتتژگتتتان سدنتتگ

فکنتتتتده بتتتت گلبتتتترو مدتتتتکیخ زره

شکخ بتر شکتخ بتتتتد گتتره بتتتر گتتتتره

ججج بتتت سورشتتتید رسدتتتنده افکنتتتده دام

و رتتتتا هالتتتت بتتتتر گتتتترد متتتتاه تمتتتتام

لعتتتد شتتتیررخ او پتتتتتر شکتتتتتتر

و رتتتتتا درج رتتتتتاقوغ و در وی گهتتتتتر

زبتتتتتان در دهتتانتتتتش ستتتتتترد را روان

و رتتتا بنچتتت در بتتترو گتتتد بتتتد نهتتتان

دلگیتتتر نتتتاه

و رتتتتا قطتتتتره آبتتتتی معلّتتتت ز متتتتاه

ججج ز بتتتتا ی او ستتتترو مانتتتتده سجتتتتد

از آن رو بمانتتتده ستتتت پتتتارش بت ت گتتتد

لتتت

هقتتتخ ستتتی

و در ستتتی

(همتتتتتتتان)113–111 :
وقتی سام اسیر طلس نابیناری تنبد جادوگر میشود تسلی شاه و رحمان بعد از آگتاه شتدن
از اسارغ سام در دست کوش نی تخ و اسیر شدن در طلس تنبد جادوگر از شمس پری بترای
نابودی تنبد و رهاری سام کمک میگیرندج شمس بر تنبد جادوگر ظاهر میشود و بتا زربتاری و
فررباری سود ب تنبد ابراز عد کرده او را فرر
میرابد و با ارخ روش موج

فرر

رکی از ماجراهای گرشاس

میدهد و راه بلب بر افسون و جتادوی او را

و نابودی دشمخ سام میشود (همان)113-112 :ج
در اوستا فررفت شدن او ب دست پری «سنثئیتی» است ک

اهررمخ او را در هفتمیخ کدور اهورام دا «وَئ ِکِرت » ( )vaekeretaک همان کابد است آفررده
است (اوستا  3183ج)223 :2ج در گرشاس نام ارخ پری شکد انسانی ب سود میگیرد و ب
ماجرای عد ورزی جمدید با دستر شاه زابد وارد میشودج در ارخ تبدرد و جاب جاری از کابد
ب زابد ورژگی جادوری و نیرنگ کابلیان ب دارۀ آن دستر منتقد میشودج جمدید بعد از ارخ ک
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از دست ض اک فرار میکند ب زابلستان ک شهری زربا و سرّم نون بهدت است میرسد و
با دستر زربای گورنگ شاه روبرو میشود بنابرارخ در گرشاس نام نی پری در قال

دستر

زربای گورنگ شاه متجلّی میشود (اسدی طوسی )21-22 :3101ج جمدید در بابی زربا کنار
ندم ای دستر زربای گورنگ شاه را میبیند:
رزان درتتتد بستتتیار بتتتر گتتترد دشتتتت
دو ص ت

بر آن جتوربتتار و رزان برگمشتتت

ستترو بتتخ درتتد و آبتتی و نتتار

زده نغتتتت دکتتتتانی از هتتتتر کنتتتتار

میتتتتان آبگیتتتتری بتتتت پهنتتتتای راغ

شتتتنا بتتتر در آب شتتتکخگیتتتر متتتاغ

ججج رکتتی بتتاغ ستترم بتتد از پتتیش جتتوی

در او دستتتتر شتتتاه فرهنتتتگجتتتوی
(همان)21 :

در فرامرزنام نی وقتی فرامرز ب باستر زمیخ و مرز نیخ میرسد در بیخ راه ب دشتی سرّم
رسیده ناگهان آهوی زرباری بر سر راه او و رارانش قرار متیگیترد فرامترز بت دنبتال آهتو بت
مرب اری نون بهدت میرسد و در آنجا با دستر شاه پرران روب رو میشود:
رکتتتی متتتاهرم درتتتد نتتتون اربتتتوان

ندستتتتتتت بتتتتت ن درتتتتتتک آب روان

بتتت بتتتتا بتتت ستتتتان رکتتتتی نتتتتارون

ستتی زلتت

مدتتکیخ شتتکخ بتتر شتتکخ

بتت رسستتار ستتوشتتتر ز بتتاغ بهدتتت

تتتو گفتتتی ز جتتان دارد آن متت سرشتتت
(فرامرزنامۀ ب رو )233-231 :3131

در منظومۀ برزونام تجلّی پری و سوردتکاریهتای او در رفتتار و کتردار مطربتی بت نتام
سوسخ رامدگر قابد پیگیری استج سوسخ رامدگر مطرب دربار افراسیاب تورانی است ک بتا
دردن ج ع و ف ع و بیتابیهای افراسیاب از اتّ اد و همبستگی رست و بترزو و نتاتوانیاش در
مقابد آنها ب او قول میدهد ک با مکر و فرر

و نارهگری زنانتۀ ستود پهلوانتان اررانتی را

فرر

داده ب بند درآوردج 1در واقع ننیخ قولی از طرف سوستخ رامدتگر و تتالش او بترای

فرر

دادن و وسوس کردن پهلوانان اررانی رادآور سوردکاری پری در ابوای پهلوانان و رتالن

استج سوسخ رامدگر بر سر راه پهلوانان اررانی در کنار ندم ستاری سیمت متیزنتد و بترای
فرر

پهلوانان آن را همچون بهدت میآرارد و همتۀ مل ومتاغ زربتاری و فرربنتدگی را در آن

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)
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قرار میدهد:
نتتتو آمتتتد دو ره پتتتیش نیرنتتتگستتتاز

بتتتتدان راه دستتتتتان و سستتتترو فتتتتراز

بتتتدان راه ستتتالی رکتتتی ندتتتم آب

رکتتتی دز بت ت ن درتتتک لتتتیکخ ستتتراب

بت ت ن درتتتک ندتتتم بیفکنتتتد رستتتت

بتتدان ستتاربان گفتتت کتتای نیتتکبختتت

بتتتر ارتتتخ ندتتتمۀ آب سیمتتت بتتت ن

ننتتتان نتتتون بتتتود درستتتور انجمتتتخ

بتت ت سیمتت ت درون ب مگتتتتاهی بستتتتاز

بیتتتاور ز هتتتر گونتتت نیتتت ی فتتتراز

رکتتتی ستتتفره از متتترغ بررتتتان و نتتتان

بیتتتتاور بتت ت ن درتتتتک متتتتخ تازنتتتتان

بیتتتارای مجلتتتز نتتتو ستتترم بهتتتار

ننتتان نتتون بتت تتتوران بتتر شتتهررار
(کوسج )322 :3183

از طرف درگر در میان پهلوانان اررانی کت بتر ستر برتتریجتوری و قتدرغطلبتی جتدال
درگرفت اند طوس ب قهر مجلز را ترک میکند و رست برای بازگرداندن او پهلوانتان درگتری
نون گیو گودرز گسته بیژن و فرامرز را در پی میفرستدج طوس ک با سد بارگاه را تترک
کرده است در میانۀ راه گورسری را میبیند و برای شکار او ب دنبالش میرود ارخ گورسر ک
دامی است برای فرر

دادن پهلوان و بت دام انتداستخ او او را بت ستمت سیمت گتاه سوستخ

رامدگر میکداندج او با زرباری و دلربتاری ستود و بتا وسوست هتای ستوردنیهتای رنگارنتگ
پهلوانان را فرر

داده ب بند در میآورد (همان)381-333 :ج بنابرارخ زرباری سیرهکننتدة پررتان

با سوردکاری ابواگری آنها برای ب دام انداستخ و فررفتخ پهلوانان حماسی مرتبط استج
-2-3ارتباط پری با آب و چشمه

رکی از ورژگیهای پری ب عنوان ار دبانوی زارش بر کتت و بتاروری ارتبتاطش بتا آب و
ندم است ک موج

بارندگی برکت م صو غ و سال نیکو متیشتود (سترکاراتی :3138

)32ج بنابرارخ ندم ها ناهسارها و رودسان ها رکی از م دهای ظهور پرران استت «سلستل
انساب پرران در اصد ب زمیخ -مادر میرسد امّا جررانی تاررخی بنا بر ستاز و کتاری ستا
آنها را از سطح زمیخ ب عم آن فرو برده جاری کت پررتان در روشتناری متاه روح آبهتا و

ورژگیهای پری در منظوم های حماسیججج
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روی کوهها ن درک گودالها و سیالبها را در اعماق جنگد-

ها ن درک بارها و لج ها در کنارة رودسان های سروشان را کنار ندم هتا ظتاهر متیشتوند»
(شوالی و گربران )223 :3133ج
در منظومۀ سامنام پری حضور بسیار ندمگیر و گستردهای دارد و شارد بتوان گفتت ارتخ
پری است ک با حضور سود از ابتتدای منظومت و همچنتیخ در رونتد داستتان سلستل جنبتان
بسیاری از روردادهای ارخ منظوم استج در آباز منظوم وقتی سام ب شکارگاه میرود ناگهان
گوری ب سمت او میآرد و توجّ سام را ب ستود جلت

متیکنتدج در واقتع پتری در ابتتدا بتا

سوردکاری ابواگری سود ب منظور فررفتخ پهلوان و بر اساس سوردکاری زارندگی و باروری
سود برای آمی ش با پهلوان حماسی بر او ظاهر متیشتودج ستام در پتی آن گتور متیرود و بت
قصری زربا در کنار ندم ای میرسد ک ناگهان دستری زربا ظاهر میشود ک همان پری عال -
افروز استج سام وارد کام میشود و با دردن تصورر پرردست دلباستۀ او شده و در پتی رتافتخ
او روانۀ درار نیخ میشود (سامنام )8 :3132ج
همچنیخ رضوان پری دستر تسلی جنّی شاه پرران نی بر سر ندتم ستاری کت جارگتاه
پرران است سام را میبیند و نورد وصال پرردست را ب او میدهد (همان)213 :ج
در منظومۀ فرامرزنام فرامرز دستر فرطور توش شاه پرران را کنار ندم ای در مربت اری
زربا میبیند:
ستتوهبد ستتوی ندتتم آمتتد پگتتاه

بتتتتدان تتتتتا بدتتتتورد تتتتتخ از گتتتترد راه

رکتتی متتاهرم درتتد نتتون اربتتوان

ندستتتتتتت بتتتتتت ن درتتتتتتک آب روان
(فرامرزنامۀ ب رو )231 :3131

در برزونام نی ننان ک پیدتر اشاره شد سوسخ رامدگر سیمۀ سود را کنار ندتم ای بتر
پا میکند و برای فرر

پهلوانان آن را همچون بهدت میآرارد (کوسج )322 :3183ج

در گرشاس نام نی جمدید دستر گورنگ شاه را در بابی زربتا کنتار ندتم ای متیبینتد
(اسدی طوسی )21 :3101ج بنابرارخ ارتباب پری با آب و ندم بازتابی از سوردکاری کهخ و
اسطورهای او ب عنوان ار دبانوی زارش و باروری است ک در افسان ها و حکارتهتای عامیانت
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و حماس های ملّی بروز و ظهور رافت استج
 -3-3زندگی در سرزمين و قصرهای زیبا

رکی از ورژگیهای پری زندگی در سرزمیخها و قصرهاری زربا همچون بهدت بتر بتا ی
کوههای بلند استج پرران در قص ها و افسان ها ر باشکوهتررخ و در عیخ حال جادوریتررخ
قصرها هستند قصرهاری ساست شده از سدت طال و آراست ب جواهر ک وص

آن را دربتاره

قصر پری عال افروز میبینی :
رکتتی کتتام درتتد انتتدر او نتتون بهدتتت

عقیقتتتیش درتتتوار و زررنتتت سدتتتت
(سامنام )3-8 :3132

قصرهاری ک «در ش

میدرسدند امّا در رک ل ظ م و میشوند و نی ی ج وهت و سیتال

از سود باقی نمیگمارند» (شوالی و گربران  )233 :3133همچون قصر زربای پری عال افتروز
ک ناگهان ناپدرد میشود و اثری از آن باقی نمیماندج سام ب همراه عال افروز وارد آن کام زربا
میشود و با دردن تصورری از پرردست دستر فغفور نیخ دلباستۀ او شده از هوش میرود و
وقتی ب هوش میآرد ن از پری سبری است و ن از قصر باشکوه او:
نو ستام رتد از ستاک ستر بتر گرفتت

ز مهتتر رستتش نهتتره در زر گرفتتت

نت ت گلت ت ار درتتتد و نت ت قصتتتر بلنتتتد

نتت بستتتانستترای و نتت نیلتتیپرنتتد
(سامنام )31 :3132

در فرامرزنام نی قصر فرطور توش ک شاه پرران است قصری زرباست ک ساک و سدت
آن از مدک و زر است:
رکی کام بود از سوشی نتون بهدتت

همان ساک او مدک و زر بود سدتت
(فرامرزنامۀ ب رو )131 :3131

و وقتی فرامرز و رارانش ب دنبال آهو ک همان دستر شتاه پررتان استت بت راه متیافتنتد بت
مرب اری زربا نون بهدت میرسند (همان)231-283 :ج
در بهمخنام نی وقتی بهمخ ب دنبال آهوری زربا ک همان دستتر استل استت متیرود بت
سرزمینی زربا همچون بهدت میرسد و در آنجا اسل و و دستر زربتارش را کت عاشت بهمتخ
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است میبیند (اررانداه بخ ابیالخیر )283 :3131ج نی روشن دستر ساقان نیخ ب کمک پری
همچون آهوری بر سر راه رست تور قرار میگیرد و او را ب بند میکدد و ب جاری سرّم و زربتا
همچون بهدت میبرد (همان)032 :ج
در گرشاس نام قصرهای زربای پرران جای سود را ب شهر بسیار زربای زابلستان میدهتد
ک جارگاه دستر گورنگ شاه است و جمدید در بابی همچون بهدت آن دستر زربا را میبینتد
(اسدی طوسی )21 :3101ج
ارخ ورژگی پری ب عنوان موجودی زربا و ماوراری ک در قصرها و سرزمیخهاری دوردستت
مسکخ دارد عالوه بر سوردکاری ابواگری آن ک با نمتارش زربتاری و دلربتاری ستود در پتی
فرر

پهلوانان و قهرمانان حماسی است میتواند نمودی از آنیما باشتدج بترای آنیمتا دو جنبتۀ

روشخ و تاررک قائد شدهاند ک رک سورۀ آن سیر و سورۀ درگر آن فرربکاری است (فوردهام
)83 :3188ج آنیما با سورۀ مثبت و روشخ سود در دورتررخ نقطۀ ههخ ناسودآگاه قهرمان نهفتت
است و دسترابی ب آن موج

کمال و سودآگاهی بتوده و نهارتت سواستت و آرزوی آدمتی

استج کهخنمونۀ آنیما ک بخدی از ناسودآگاه جمعی بدر است «تجست تمتامی گترارشهتای
روانی زنان در روح مرد است» (رونگ  )231 :3183ک گاه ب صورغ آنیمای سوب و گاه بت
شکد آنیمای بد متجلّی میشود رعنی ارخ م توراغ گاه ب صورغ اله ای آسمانی درمیآرنتد و
گاه در هیئت سداری دوزسی (مورنو )21 :3182ج آنیما در سورۀ مثبت سود گاه ب شکد زنانی
«پری گون » فرافکنی میشود ب گون ای ک مرد ک و بیش هر نی افسون کنندهای را ب آنهتا
نسبت میدهد و دربارة آنها انواع سوابها را میبیند کت پترداستخ بت آن و برقتراری روابتط
درست با آن موج

انکداف و رشد شخصیت فردی و سودآگاهی متیشتود (رونتگ :3183

)238-230ج
 -4-3ابراز عشق و عالقه به پهلوانان

پرران ب عنوان ار دبانوی زارش و باروری همچون زنان جوان زربا و فرربندهای تصوّر می-
شدند ک تجسّ ار درنۀ مید و سواهش تنی بوده از هرگون تواناری فررباری و افسونگری ستود
در راستای ب دام انداستخ و ابوای شاهان و پهلوانان ب منظور بارور شدن و زاریدن بهره متی-

211

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

شمارة سوم

گرفتند (سرکاراتی )0 :3138ج ارخ کارکرد جنسی -شهوانی پری رکی از بارزتررخ و مهت تتررخ
ورژگیهای اوست و برگرفت از سوردکاری زارندگی و باروری پری است ک در معنتی اصتلی
نام «پری» ب معنی «زارنده و بارور» (همان) منعکز شتده و ارتخ ننتیخ مستئولیّت بترانگیختخ
عد و مید ب آمی ش را بر عهده داشت استج در ارخ منظوم های حماسی نیت پررتان نت بت
عنوان رکی از طرفیخ عد و ن ب عنوان واسطۀ دل بستخ دو تخ ب رکدرگر همواره ب قصتد
باروری و زارش در پی ابوا و ب دام انداستخ قهرمانان حماسی هستندج در سامنام پری عتال
افروز دامهای زرادی میگسترد و با جادوریها و تهدردهای سود در پی کامجوری از سام است:
همتتیخ گلدتتخ و قصتتر ز آن متتخ استتت

کجتتتا عتتتال افتتتروز نتتتام متتتخ استتتت

ججج کنتتتون تدتتتنۀ وصت تل آبتتتی بتتتده

متتتتی عدتتتت دادی کبتتتتابی بتتتتتده
(سامنام )3 :3132

در بهمخنام نی دستر اسل ک عاش بهمخ است ب مدد و راری پرران در سیمای آهتوری
بهمخ را ب درون حصاری زربا میکداند و اسل ک شاه پرران است از عد دسترش ب بهمتخ
میگورد (اررانداه بتخ ابتیالخیتر )282-283 :3131ج همچنتیخ نقتش و ردّ پررتان در آشتناری
برزرخ آهر و دستر بوراس

و ازدواج رست تور با روشن دستر ساقان نیخ کامالب قابد پیگیری

است (همان 018 :و )031-032ج
رکی درگر از نمون های ابراز عد و عالق بت شتاهان و پهلوانتان حماستی را در منظومتۀ
گرشاس نام در ابراز عد دستر گورنگ شاه ب جمدید میبینی :
پتتتتدر دان متتتترا شتتتتاه زابلستتتتتان

نتتتدارد بتتت جتتت متتتخ دگتتتر دلستتتتان

وز او متتتر متتترا هستتتت فرمتتتانروا

کتت جفتتت آن گتت رن کتت آرتتد هتتوا
(اسدیطوسی )22 :3101

ججج تتتترا ام کنتتتون گتتتر پتتتمرری متتترا

بتتتر آرتتتیخ بتتت جفتتتت گیتتتری متتترا
(همان)11 :

آرزو دستر شاه پرران نی با قرار گرفتخ بر سر راه فرامرز موج
و عاش شدن او میشود:

برانگیختخ عد فرامترز

سال نهد و هدت
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دلتتش پتتر شتتد از مهتتر آن متتاهروی

پر اندرد گدتت و بت دل نتارهجتوی

ز ندتتم روان گدتتت بتتا درد جفتتت

پتتر از بتت بیامتتد بتت رتتاران بگفتتت

کتتتتت ای نامتتتتتداران روشتتتتتخروان

پری بترد از متخ دل و هتوش و جتانججج
(فرامرزنامۀ ب رو )233 :3131

 -0-1قدرت تغيير چهره

پرران ب عنوان موجوداغ سارقالعاده از قدرغ و تواناری تغییر سیما برسوردارنتد (شتوالی
و گربران  )238 :3133و سود را ب نهرههای گوناگون درآورندج پری در ادب و منظومت هتای
حماسی فارسی ابل

ب شکد صیدی گرر پا در مقابد قهرمانان ظاهر متیشتود و آنهتا را بت

دنبال سود میکداندج در سامنام پری عال افروز در قال

گوری سود را ب ستام متینمارانتد و

ارخ گون او را از لدکرش جدا میکند و ب قصر ستود رهنمتون متیشتود و ستوز بت شتکد
دستری زربا در میآرد:
متتخ آن گتتور فربتت ستتررن کتت ستتام

همی سواستت کتش ستر درآرم بت دام

بتت افستتون جتتدا کتتردم از لدتتکرغ

بتت ستتدمت ستتتادم کنتتون بتتر درغ
(سامنام )3-8 :3132

در بهمخنام نی دستر اسل در شکارگاه همچون آهوری زربا بر سر راه بهمخ قرار متیگیترد
و بعد ب دستری زربا تغییر شکد میدهد و ب او ابراز عد متیکنتد (ارراندتاه بتخ ابتیالخیتر
)282-283 :3131ج همچنیخ دستر بوراس

و روشن دستر ساقان نیخ نیت بتا رتاری پررتان و

نیروهای آنها در سیمای آهوری سر راه قهرمانان قرار میگیرند (همان 018 :و)032-033ج
در فرامرزنام نی دستر فرطور توش ب شکد آهوری بر ستر راه فرامترز قترار متیگیترد و
سوز همچون دستری زربا بر او آشکار میشود (فرامرزنامۀ ب رو )231-283 :3131ج
در بانوگدس نام زمانی ک فرامرز و بانوگدس

ب شکار میروند ناگهان پریای بت نتام

«عیخ» ک شاه پرران بوده اسیر جادوی «سرساب» میشود و ب شکد گوری ک در حال فرار از
شیری بوده بر بانوگدس

و فرامرز ظاهر میشتود و بت دستت بانوگدست

نجاغ میرابد (بانوگدس نام )08-03 :3182ج

0

از شترّ سترساب
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در برزونام نی سوسخ رامدگر برای فرر

شمارة سوم

پهلوانان اررانی همچون گوری بر ستر راه آنتان

قرار میگیرد و اردان را ب سیم گاه سود میکداند و با زرباری و دلربتاری ستود و بتا وسوستۀ
سوردنیهای رنگارنگ پهلوانان را فرر

داده ب بند در میآورد (کوسج )381-333 :3183ج

 -6-3آگاهی از اسرار و نهانیها و قدرت پيشگویی

رکی از ورژگیهای پری ک برگرفت از نقش او ب عنوان زن -روحانی در دوران کهخ است
قدرغ آگاهی از اسرار و نهانیها و تواناری پتیشگتوری و بیت گتوری استت (د شتو :3122
)213ج در برسی منظوم ها پرران ب بی

آگاهند و ب کمک همیخ آگتاهیشتان قهرمتان را در

رسیدن ب اهدافش راری میکنندج در بهمخنام برزرخآهر بعد از دردن دستتر بوراست

کت در

ارتباب با پرران است و دعوغ او ب سیم گاه پدرش در مسیر رفتخ ب سیمت گتاه بت کتودک
نوپانی میرسد ک از حال و احوال و اهداف برزرخآهر آگاه استج او همچنیخ از قدرغ پیش-
گوری برسوردار است ک ارخ نیرو برگرفت از ارتباب او و دستر بوراس

با پری است:

رکتتتتی کتتتتودکی در میتتتتان گلتتتت

گلتتت بتتتر در و دشتتتت کتتترده رلتتت

زده بتتتر ستتتر نتتتوب تکیتتت ننتتتان

کجتتتا باشتتتد آرتتتیخ و کتتتار شتتتبان

بتتتدو گفتتتت پرمارت ت بتتترزرخ تتتتوری

ز ستتتتون فرامتتتترز پتتتترکیخ تتتتتوری

ب ت کتتاری ک ت داری ب ت پتتیش انتتدرون

تتتترا بختتتت باشتتتد بتتتدان رهنمتتتون

بتتترو ک متتتد اکنتتتون گتتت کتتتام تتتتو

بتت سورشتتید تابتتان رستتد نتتام تتتو

بگفتتت ارتتخ و بتتر شتتد میتتان رمتت

شتتتتگفتی بماندنتتتتد گتتتتردان همتت ت
(اررانداه بخ ابیالخیر )031 :3131

در سامنام نی آنجا ک پررنوش دستر عموی پرردست وص

عد سام و عالقۀ شتدرد او را

ب پرردست برارش بازگو میکند پرردست میگورد ک از آن عد آگاه بوده است:
پررتتدست زان مهتتر پتتر در گرفتتت

دلتتتش مهتتتر درررنت ت از ستتتر گرفتتتت

ججج کتت از کتتار ستتام رتتد آگتتاه بتتود

دلتتتش بتتتا وی و درتتتده بتتتر راه بتتتود

ججج کتت کارآگهتتانش هتت از بهتتر کتتام

سبتتتتر داده بودنتتتتد از عدتتت ستتتتام

سال نهد و هدت
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ز بهتتتتر پررتتتتدست در کتتتتار بتتتتود
(سامنام )311 :3132

بنابرارخ پری ک رار و همراه پرردست است همانگون ک پیدتتر گفتت شتده بت واستطۀ
تواناریاش در آگاهی از اسرار و رازها و قدرغ بی گوری و پیشگوری سود از قبد پررتدست
را از عد آتدیخ سام نسبت ب او آگاه میکندج راری و همراهی پرران با پررتدست را در جتای
درگر منظوم وقتی پرردست ب دستور پدرش برای جدا ماندن از سام در سرداب ای زندانی و
مخفی شده است میتوان دردج پرردست ک بعد از س ماه زندانی بودن در سرداب دلش بترای
سام تنگ شده نال و زاری میکند و از بخت بد سود شکارت میکنتد ناگهتان پتری رضتوان
دستر تسلی جنّی شاه پرران بر او ظاهر میشود و او را از حال سام آگاه کرده نورد نجتاغ و
وصال معدوق را میدهد (همان)213 :ج
«رجمان» رکی درگر از پرران و دوستداران سام است ک از توانتاری پتیشگتوری برستوردار
بوده و سرانجام جنگ سام و پیروزی او بر دشمنانش را پیشگوری میکند (همان)128 :ج
 -7-3قدرت پرواز

اعتقاد ب تواناری و قدرغ پرواز پری عالوه بر ارتباطش با قدرغ ستاحری و افستونگری و
تواناری او در پنهان شدن و ناپدردشدن ناگهانی برگرفت از ارخ عقیده است ک پری را «موجتود
متوهّ صاح

پر» (لغتنام هرد «پری») میدانستند ک میتوانستت پترواز کنتد و بتا سترعت

زرادی از جاری ب جای درگر منتقد شودج در واقع پری را پیکی از عال درگر و ابل

ب شتکد

پرنده تصّور میکردهاند (شوالی و گربران )238 :3133ج «ممکخ است لفظ پری از ترکی

کلمۀ

«پر» با «رای نسبت» ساست شده و ب معنی موجودی باشد ک پر دارد را قادر بت پترواز استت»
(م جوب )32 :3121ج در سامنام ب قدرغ پرواز پری اشاره شده است آنگاه ک عال افروز
از روی حسادغ ب ساطر ه ص بتی سام با دستری زربتارو ستام را متیربارتد و دوبتاره از او
طل

عد میکند امّا ارخ بار ه با جواب سرد و منفی سام روبرو میشودج
سام ک از کین جوری و قدرغ انتقامگیری پری آگاه است بت او دلتداری داده نورتد عدت

میدهدج عال افروز نی میپمررد و با قدرغ جادوری و متاوراری ستود ستام را بت جارگتاهش
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برمیگرداند (سامنام )01 :3132ج همچنیخ ب تواناری پرواز پری رضوان کت رتاررگر و نتاجی
پرردست در سردابۀ فغفور نیخ است اشاره شتده استت رضتوان پررتدست را از آن سترداب
نجاغ داده ب سوی سام میبرد (همان)211 :ج
در بانوگدس نام نی پری عیخ ب واستطۀ قتدرغ جتادوری و متاوراری ستود از توانتاری
ناپدرد شدن برسوردار است (بانوگدس نام )03 :3182ج
همچنیخ در فرامرزنام پری بعد از ارخ ک بر فرامرز آشکار میشود و از نام و نسبش متی-
گورد ناگهان ناپدرد میشود:
متتتن دستتتتر شتتتاه فرطتتتور تتتتوش

جهانتتدار بتتا فتترّ و بتتا رای و هتتوش

کجتتا بتتر پتتری ستتر ب ت س تر پادشاستتت

ز بتترج بتتره تتتا بتت متتاهی وراستتت

بگفتتت ارتتخ و در ندتتم شتتد ناپدرتتد

دل پهلتتتتتوان از بمتتتتتش برطویتتتتتد
(فرامرزنامۀ ب رو )233 :3131

 -8-3کمک به قهرمان در جهت پيشبرد اهدافش

رکی از ورژگیهای پری تالش او برای راری رساندن ب قهرمان حماسی استت کت نمونتۀ
بارز آن را در سامنام ب شکد راری پری ب سام و پرردست و هموار کردن مسیر وصال عاشت
و معدوق و همراهی و راری رساندن ب سام در نبرد با دشمنان میبینتی ج در ستامنامت تستلی
جنّی ک شاه پرران است ب همراه دسترش رضوان و پری شمس ک دستر رجمان جنّی استت
همراه با سواه پرران و جنّیان در جایجای منظوم ب راری و کمتک ستام در مقابتد دشتمنانش
میشتابد و با قدرغ جادوری سود سام را از نیرنگ و افسون آنها آگاه و راه نجتاغ و رهتاری
از شرّ آنها را برای او هموار میکندج
همچنیخ وقتی سام در طلس و جادوی «عاق عاد» ک از عادران بود اسیر میشتود تستلی
جنّی فرهنگ درو را برای نجاغ سام و از بیخ بردن طلس عاق جادوگر ب مغترب زمتیخ متی-
فرستد عاق کدت میشود و سام از طلس دروار شیدت ای نجتاغ متیرابتد (ستامنامت :3132
)233ج
بار درگر وقتی سام اسیر طلس تنبد جادوگر ک از نی تنان بود میشود شمسۀ پری دستر

سال نهد و هدت
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رجمان جنّی ب کمک او میشتابد و سام را از طلس نابیناری تنبد میرهاند (همان)121 :ج وقتی
سام اسیر طلس نابیناری تنبد جادوگر میشود تسلی شاه و رجمان بعد از آگاه شدن از استارغ
سام در دست کوش نی تخ و اسیر شدن در طلس تنبد جادوگر از شمسۀ پتری بترای نتابودی
تنبد و رهاری سام کمک میگیرندج شمس بر تنبد جادوگر ظاهر میشود و با زرباری و فرربتاری
سود ب تنبد ابراز عد کرده او را فرر
و ارخننیخ با زرباری سود موج

فرر

میدهد و راه بلب بر افسون و جادوی او را متیرابتد
و نابودی دشمنان سام میشود (همان)113-112 :ج

شمسۀ پری بار درگر در گدودن طلس جمدید همراه سام است و او را راهنماری میکند و
راز و رم های گدودن طلس را برای سام بازگو میکندج در مسیر رفتخ ب طلس جمدید آنها
ب گنبد و پیری جادوگر برسورد میکنند ک سام با راهنماری شمس آن پیر را میکدد تا استیر
جادو و طلس پیر ندود:
بتتدو گفتتت پیتتری استتت جتتادونژاد

کتتتت او شتتتتد گرفتتتتتار قلتتتتواد راد

کتتتتتابی استتتتت او را ز افستتتتونگری

نوشتتتتت ز افستتتتون درتتتتو و پتتتتری

نتتتو او را ببینتتتی نخستتتتیخ بکتتتش

کتت بنتتتد طلستت استتتت آن تیتت هش
(همان)131 :

بعد از کدتخ پیر جادوگر ناگهان دروی پلنگان نام ک همچون ابری سیاه و تار بود بر آنها
ظاهر میشود ک سرانجام ب دست شمس هالک میشود (همان)130 :ج
سام با راهنماری شمس مرغ عظی و سترگی را ک بر در دژ بود میکدد 2و ارخ ننتیخ در
دژ گدوده و سام وارد آن میشودج هنگام ورود با ساک جوشنده و سروشندة زمتیخ دژ روبترو
میشوند ک مانع رفتخ آنهاستج بعد از راز و نیاز سام و طل

راری از پروردگار ناگهان ماری

از زمیخ سر در میآورد و پریای ک از سواهیان و راران شمس بود آشکار متیشتود و بتا دادن
تیر و کمان راه رهاری از مار را ب سام و شمس مینمارد (همان)133 :ج با کدتتخ متار و پارتان
رافتخ جوشش زمیخ ناگهان قصر زرّرنی پدرد میآرد ک در آن پندنام ای از آن طهمورث بترای
سام و همچنیخ شمدتیری از آن جمدتید بترای نتابود کتردن دشتمنان و اهررمنتان قترار داردج
بنابرارخ در همۀ مراحد گدودن طلس جمدید شمسۀ پری همراه و راهنمای سام استج
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در بهمخنام نی وقتی دستر اسل همراه بهمخ روان میشود در راه بتا فرامترز کت در پتی
بهمخ بود برسورد میکنندج بهمخ ک ب نظر میرسد در مقابد قتدرغ و د وری فرامترز تتاب
مقاومت ندارد با کمک دستر نجاغ میرابد (اررانداه بخ ابیالخیر )281 :3131ج
 -9-3ارتباط پری با آتش

رکی از ورژگیهای پری ارتباطش با آتش استج در اعتقاداغ عامّ گاهی میان پتری و جتخ
تفاوتی نیست و هر دو را رکی میپندارنتد (شتررفیان و آتتونی )313 :3132ج «ناصرسسترو در
جامعال کمتیخ از دو گروه از آفرردگان سداوند راد میکند :رکی جخ ک آن را ب پارسی «پری»
گورند و درگر انز رعنی مردم» (حسینی  )2 :3183و همانگون ک اصد جنیّان از آتش است
اصد پری را نی از آتش میدانند (لغتنام هرد «پتری»)ج در فرهنتگ نمادهتا آتتش عنصتری
دوجنب ای دانست شده ک ه جنبۀ اهررمنی دارد و ه جنبتۀ الهتی (شتوالی و گربتران :3181
 )23-21ک هر دو جنبۀ آن در منظوم های حماسی قابد پیگیری استت در بهمتخنامت دستتر
اسل ب ساطر ارتباطش با پرران و نیروی ماوراری آنها برای م افظت از بهمخ ب آتدی تبدرد
شده ب فرامرز حمل میکند تا بهمخ بتواند از ننگ او رهاری رابد و ارخ ننیخ موج

نجتاغ

پهلوان میشود:
ستتتتوهبد کمتتتتان را فتتتترو کتتتترد زه

بتتدان تتتا زنتتد بتتر دو دستتتش گتتره

نتتو دستتتر ننتتان درتتد گد تت آتدتتی

ننتتان کتترد آتتتش ننتتان دلکدتتی

در افتتتتتاد و انتتتتدر ستتتتوهبد بتفتتتتت

فرامتترز نتتون درتتد مانتتد او شتتگفت

همتتتی تتتتا فرامتتترز آتتتتش بکدتتتت

شهندتتتاه ارتتتران بتتتدو داد پدتتتت
(اررانداه بخ ابیالخیر )281 :3131

در برزونام نی سوسخ رامدگر با برپا کردن آتدی توجّ پهلوانان اررانی را ب ستود جلت
میکند تا آنها را ب دام سود بکداند (کوسج )333-338 :3183ج
در فرامرزنام نی دستر شاه پرران با بر پا کتردن آتدتی فتروزان در بلنتدای کتوهی توجّت
فرامرز و رارانش را ب سمت سود جل

میکند و آنها را ب مرب اری سرّم میکداند و ستوز

همچون آهوری بر سر راه فرامرز قرار میگیرد (فرامرزنامتۀ بت رو )283 :3131ج در ستامنامت

سال نهد و هدت
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ساتورة جادو سام را با آتش افسون میکند (سامنام  )033-032 :3132و مرجان جادو نیت در
روراروری با سام با آتدی ک از دهان سود میدمد ب سام حمل میکند:
ججج نو بدنید مرجان سرش سیتره شتد

جهتتان پتتیش ندتتمش هم ت تیتتره شتتد

بتت افستتون درآمتتد بتت ستتام ستتوار

کتتت تتتتا بتتتر ستتتر آرد ورا کتتتارزار

دهتتان را نتتو بتتاری ز هتت برگدتتاد

بتتتدو دود آتتتتش همتتتی ستتتر گدتتتاد

همتت بتتاغ پتتر شتتد ز آتتتش بتت دم

ستتتتتوهبد شتتتتتد از آتتتتتتش او دژم
(همان)103 :

در جهانگیرنام نی راحیلۀ جادوگر با نیرو و قدرغ جادوری سود همچون آتدی هولنتاک
بر جهانگیر و سواهش حمل میکند (مادح )122 :3181ج
ارتباب پری با آتش را میتوان متأثّر از سوردکاری زارتش و بتاروری پتری کت برگرفتت از
آتش شهوغ و مید و سواهش تنی آن در ارتبتاب و آمیت ش بتا پهلوانتان و قهرمانتان حماستی
است دانستج
 -4نتيجهگيری

پری در منظوم های حماسی از ورژگیها و نقشهای بسیاری برسوردار است ک هر رک از
ارخ ورژگیها میتواند با رکی از سوردکاریهای پری در پیوند باشدج مهت تتررخ ورژگتیهتای
پری در منظوم های حماسی پز از شتاهنام عبتارغ استت از :ارتبتاب بتا ندتم و آب کت
برگرفت از سوردکاری زارندگی و باروری پری است زرباری و دلرباری بیحدّ و اندازه زندگی
در قصرها و باغهای زرباری همچون بهدت برپاری جدخها و ب مهای شادی ک با سوردکاری
ابواگری پری کامجوری و سواهش جسمانی و تالش او برای فرر

و ب دام انداستخ پهلوانان

حماسی مرتبط استج همچنیخ ارتباب پری با آتش برگرفت از سوردکاری زارتش و بتاروری و
مید و سواهش جسمانی او در ارتباب و آمی ش با پهلوانان است ک همۀ ارخ ورژگیهتا برآمتده
از سوردکاری پری ب عنوان ار دبانوی باروری در ارران باستان استج از درگر ورژگیهای پری
میتوان ب کمک ب قهرمانان حماسی و نقش مه او در پیدبرد اهتداف و مقاصتد آنهتا اشتاره

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)
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شمارة سوم

رشتد و کمتال و سودآگتاهی

پهلوانان و قهرمانان میشودج قدرغ تغییر نهره داشتخ تواناری و قدرغ پترواز ناپدرتد شتدن
آگاهی از اسرار و نهانیها و قدرغ پیدگوری ورژگیهای درگر پری است کت رتادآور ورژگتی
افسونگری و قدرغ س ر پری در اوستاست ک پتری را نتون ستاحره موجتودی افستونگر -
دانست استج بنابرارخ پری ه ورژگیهای مثبت و ه ورژگیهتای منفتی دارد کت ارتخ وجهتۀ
دوگان و نگاه مثبت و منفی نسبت ب پری برگرفت از نگاه اسالقمدارانۀ درخ زردشتی نسبت ب
پرران است ک موج

افول آنها از مقام ار دبانوری زارش برکت و باروری و گاه تبدرد آن بت

موجودی شرور و جادوری شده است ک ارخ وجهۀ منفی پری در واقع بازتابی از سورۀ مخرّب
و وررانگر کهخالگوی آنیماست ک در مقابد جنبۀ مثبت و روشخ آن ب عنتوان بازتتابی از روی
مثبت کهخالگوی آنیما قرار میگیرد و مانع رسیدن قهرمان ب اهداف وا و کمال و سودآگتاهی
میشود امّا در ارخ منظوم های حماسی پری نقش و سوردکاری اولیّتۀ ستود را بتازمیرابتد و
همچون زنی اثیری مظهر عد و زرباری میگتردد و بت عنتوان راهنمتاری راستتیخ در جهتت
هدارت پهلوانان و ت قّ اهداف آنها و رسیدن ب کمال و سودآگاهی راررگر قهرمانان استج
یادداشت
 -3پری را در ارمنی ب نام اررانی درگری رعنی «رورژهرستونک» ( )Yaverzahersunkنیت متی-
سوانند (کررستخسخ  ) 310 :3101کت سوردتکاری ارتخ موجتود در تبتاه کتردن آفتررنش اهتوراری و
وسوس کردن پیروان م درسنا رادآور آپسارا ( )Apsaraهای هندی است کت وسوست کتردن زهّتاد و
نساک کار همیدگی آنها بوده است (ستاری )301 :3188ج
 -2ژانوس ( )Janusرکی از قدرمی تتررخ ستداران رومتی استت ستداری بتا ورژگتیهتاری نتون
درستکاری فراوانی کمک ب جنگاوران وججج ک او را معمو ب با دو نهره تصتورر متیکردنتد رکتی بت
ن

و درگری ب راست رکی ب صلح و درگری ب جنگ (گررمال  3113ج 181-133 :3و اشتمیت

)218 :3181ج
 -1در اوستا «جهی» را «جَهیکا» ب معنی زنتی استت «کت بت روستویگری در پتی اَشتوَن و نااَشتوَن
م داپرست و دروپرست و نیکوکار رود» و تجسمی از ماده دروی استج جهی نام دستتر اهتررمخ استت
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ک راررگر و همراه اهررمخ در نابودی جهان اهوراری استج او فرربنده و ابفتالگتر متردان استت و در
اساطیر زرتدتی ناپاکی زنان از او پدرد آمده استج (اوستا  3183ج)328 :2ج
از درگر دروهای مؤنث میتتوان از درتو ستواب نتام بترد (کررستتخستخ  )30 :3101کت در شتمار
دستیاران مؤنث اهررمنی ب مبارزه با نیروهای اهوراری میپردازدج نام ارخ درو ک در اوستتا «بوشاست »

آمده است درو سواب نابهنگام اهررمنی است ک بالباب با صفت «درازدست» از او راد میشتود (اوستتا
 3183ج)313 :2ج در بندهش آمده است :بوشاس

درو آن استت کت اَژگهتانی (تنبلتی) آورد (فرنبت -

دادگی  )323 :3180و همیخ درو است ک گرشاس

را در دشت پیدانس ب سواب برده است (همتان:

)328ج در واقع ارخ ماده درو در حماس های ملّی شخصیت دروی سود را از دست داده است امتا هتر
بار ک پهلوانی ب سواب میرود حوادث ناگوار و شومی برارش اتفاق میافتدج
 -1ارخ ماجرا رادآور داستان اهررمخ و جهی است ک داستان آن در بندهش آمده« :اهتررمخ هنگتامی
ک از کار افتادگی سورش و همۀ دروان را از مرد پرهی گار درد گیج شد و ست هت ار ستال بت گیجتی
فروافتادججج تا آن ک جهی تبهکار با ب سر رسیدن س ه ار سال آمد و گفت ک «برسی پتدر متاز زرترا
مخ در آن کارزار نندان درد بر مرد پرهی گار و گاو وَرزا هِل ک ب سب

کردار مخ زندگی نباردج فرة

اردتان را بتدزدم آب را بیتازارم زمتتیخ را بیتازارم آتتش را بیتازارم گیتاه را بیتازارم همتۀ آفتتررنش
هرم دآفررده را بیازارم» او آن بدکرداری را ننان ب تفصید برشمرد کت اهتررمخ آرامتش رافتت از آن
گیجی فراز جست» (فرنب دادگی )03 :3180ج
 -0بانوگدس

فخّ سوزننگاری و نقتشنگتاری روی پارنت را از همتیخ «عتیخ» پتری متیآمتوزد

(بانوگدس نام )03 :3182ج
 -2نام ارخ مرغ در متون پهلوی مرغ کمک ( )Kamakاست ک ب دست گرشاس
رکی از اعمال بهادرانۀ گرشاس

کدت میشتودج

جنگ با مرغ کمک و کدتخ آن موجود اهررمنتی استت «گرشاست

مرغ کمک را ک سرش ب فلک میرسید و از شهورهای سود سورشید و متاه را پوشتیده متیداشتت و
جهان را تیره و تار مینمود و در وقت باران پرهای سود گدوده نمیگماشت ک باران ب زمیخ برسد و
پز از آن ب دررا رفت آبها را ک ب پرهای سود گرفت بود در آنجا میررخت و جهتان را از ق تط و
بالء ب تنگ آورده بود و رود و ندم را سدک کرده بود با تیر ب د پز از آن در مدغ رک هفتت از
پی او تاستج وقتی ک مرغ کمک از آسمان افتاد جهانی از افتادنش سراب شد آنگاه گرشاس
منقارش بکوفت» (ردتها  3133ج)213 :3ج

با گترز

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)
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کتابنامه
آتونی بهروزج ()3131ج «جادو زررساستی بنیادرخ در جهانبینی اسطورهای»ج کاوشنام ج سال دوازدهت ج
شمارة 22ج صص 201-213ج
آردنلو سجادج ()3181ج «بتخمارتۀ استاطیری روریتدن گیتاه از انستان و بازتتاب آن در شتاهنام و ادب
پارسی»ج نامۀ اررانج ج2ج ب کوشش حمید ر دانپرستج تهران :اطالعاغج صص283-200ج
___________ ج ()3188ج از اسطوره تا حماس ج ناپ دومج تهران :سخخج
اسدی طوسی حکی ابونصر علی بخ احمدج ()3101ج گرشاس نام ج ب اهتمتام حبیت

رغمتاریج نتاپ

دومج تهران :طهوریج
اشمیت ژوئدج ()3181ج فرهنگ اساطیر رونان و رمج ترجمتۀ شتهال بترادران سسروشتاهیج نتاپ اولج
تهران :روزبهان و فرهنگ معاصرج
الیاده میرناج ()3183ج رسال در تاررخ ادرانج ترجمۀ جالل ستاریج ناپ نهارمج تهران :سروشج
اوستاج ()3183ج گ ارش و پژوهش جلید دوستخواهج ج  3و 2ج ناپ سی ده ج تهران :مروارردج
اررانداه بخ ابیالخیرج ()3131ج بهمخنام ج ورراستۀ رحی عفیفیج ناپ اولج تهران :علمی و فرهنگیج
بانوگدس نام ج ()3182ج مقدم تص یح و توضیح روحانگی کرانتیج نتاپ اولج تهتران :پژوهدتگاه
علوم انسانی و مطالعاغ فرهنگیج
بهار مهردادج ()3183ج پژوهدی در اساطیر اررانج ناپ هدت ج تهران :آگاهج
حسخدوست م مدج ()3131ج فرهنگ ررد شناستی زبان فارسیج ج2ج نتاپ اولج تهتران :فرهنگستتان
زبان و ادب فارسیج

حسینی مرر ج ()3183ج «پری در شعر مو نا دردار با آنیما»ج مجلۀ علوم انسانی داندتگاه ال هترا (س)ج
شمارة  23و 28ج سال هفده و هجده ج صص 23-3ج
سالقی مطل

جاللج ()3123ج «رکی داستان است پر آب ند (دربتارة موضتوع نبترد پتدر و پستر)»ج

ارراننام ج شمارة 2ج صص 210-321ج
سسروی جاورد کامروزج ()3181ج «در نیستی پرران»ج کتاب ماه هنترج شتمارة  83و  82ج صتص -318
303ج
د شو مج لوفلرج ()3122ج زبان رم ی قص های پرروارج ترجمۀ جالل ستاریج ناپ اولج تهران :توسج

سال نهد و هدت

ورژگیهای پری در منظوم های حماسیججج
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رستگار فساری منصورج ()3181ج پیکرگردانی در اساطیرج ناپ اولج تهران :نیج
سام نام ج ()3132ج تص یح وحید رورانیج ناپ اولج تهران :میراث مکتوبج
ستاری جاللج ()3188ج جهان اسطورهشناسی اسطورة اررانیج ناپ دومج تهران :مرک ج
سرکاراتی بهمخج ()3138ج سار های شکار شدهج ناپ اولج تهران :ندم ج
شررفیان مهدی آتونی به ادج ()3132ج «پدردارشناسی زنجادو (با تکی بتر شتاهنام و شتهررارنام )»ج
ادبیاغ عرفانی و اسطورهشناستیج سال 3ج شمارة 12ج صص 323-323ج
شمیسا سیروسج ()3133ج فرهنگ اشاراغ ادبیاغ فارسیج جلد اولج ناپ اولج تهران :فردوسیج
شوالی ژان و گربران آلخج ()3133ج فرهنگ نمادهاج ج 2ج ترجمۀ سوداب فضارلیج تهران :جی ونج
____________________ ج ()3181ج فرهنگ نمادهاج ج 3ج ترجمۀ سوداب فضتارلیج نتاپ دومج تهتران:
نیج

طغیانی اس اق حیدری پرور ج ()3183ج «مفاهی پری در سسرو و شیررخ نظامی»ج پژوهشهتای نقتد
ادبی و سبکشناسیج شمارة 3ج صص 311-323ج
عفیفی رحی ج ()3181ج اساطیر و فرهنگ اررانی در نوشت های پهلویج ناپ دومج تهران :توسج
فرامرزنامۀ ب روج ()3131ج ب کوشش ماررولیخ فان زوتفخ -ابوالفضد سطیبیج ناپ اولج تهران :سخخج
فرنب دادگیج ()3180ج بندهشج گ ارنده :مهرداد بهارج ناپ سومج تهران :توسج
فرر ر جیم جرجج ()3188ج شاسۀ زررخج ترجمۀ کاظ فیروزمندج ناپ شد ج تهران :آگاهج
فوردهام فررداج ()3188ج مقدم ای بر روانشناسی رونگج ترجمۀ مسعود میربهاج تهران :نیج
کررستخسخ آرتورج ()3101ج آفررنش زرانکار در رواراغ اررانیج ترجمتۀ احمتد طباطبتاریج نتاپ اولج
تبرر  :مؤسس تاررخ و فرهنگ اررانج
کوسج شمزالدرخم مدج ()3183ج برزونام (بخش کهخ)ج تصت یح اکبتر ن تویج نتاپ اولج تهتران:
مرک پژوهدی میراث مکتوبج
گررمال پیرج ()3113ج فرهنگ اساطیر رونان و رمج جلد اولج ناپ دومج تهران :داندگاه تهرانج
لغت نام ج ()3133ج علیاکبر دهخداج ج  1ج ناپ دومج تهران :داندگاه تهرانج
مادح قاس ج ()3181ج جهانگیرنام ج ب کوشش سیّد ضیاءالدرخ سجادیج با مقدّمۀ دکتتر مهتدی م قّت ج
ناپ اولج تهران :مؤسس مطالعاغ اسالمی داندگاه تهران -داندگاه مکگیدج
م جوب م مدجعفرج ()3121ج «بورۀ پرواز»ج ارراننام ج سال 1ج شمارة  8ج صص 82-01ج
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جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

شمارة سوم

مختاری م مدج ()3133ج حماس در رم و راز ملیج ناپ دومج تهران :توسج
م داپور کتارونج ()3133ج «روارتهای داستانی از اسطورههای کهخ»ج فرهنگج شتمارة  20و 22ج صتص
322-311ج

____________ ج ()3183ج «افسانۀ پری در ه ار و رک ش »ج شتناست هورتت زن اررانتی (در گستترة
پیشتاررخ و تاررخ)ج شهال هیجی -مهرانگی کارج نتاپ نهتارمج تهتران :روشتنگران و مطالعتاغ
زنانج
مسکوب شاهرمج ()3183ج تخ پهلوان و روان سردمندج ناپ دومج تهران :طرح نوج
مورنو آنتونیوج ()3182ج رونگ سداران و انسان مدرنج ترجمۀ دارروش مهرجوریج ناپ نهارمج تهران:
مرک ج
ردتهاج ()3133ج ترجم و تفسیر ابراهی پورداودج ج اولج ناپ اولج تهران :اساطیرج
رونگ کارلگوستاوج ()3183ج انسان و سمبولهارشج ترجمۀ دکتر م مود سلطانی ج ناپ هفت ج تهتران:
جامیج

