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 چکیده

های فارسی، گاهی همراه با قهرمان حماسای و  ها و حماسهدر اساطیر، افسانه از جمله موجوداتی که
هساتند. در  « زن جاادو »و « پاری »پردازناد،  در کنار او و گااهی نیاز در تقابال باا او باه ایفاای نقاش مای        

هاای خاود در جایگااه پاری، باه عناوان       ، گاه این دو با خویشکاریشاهنامههای حماسی پس از منظومه
تواناد باشاد و در نقاش و ساویة     می« آنیما»الگوی زایش، برکت و باروری که بازتابی از کهن ایزدبانوی

شوند و یاور و همراه قهرمان هستند، و گاهی نیز در نقش اهریمنی خود که بازتاابی  م بت خود ظاهر می
رّر و یابناد و نقاش مخا   جاادو و اغاواگر نماود مای    تواناد باشاد، همناون زن   مای « آنیماا »از سویة منفی 

هاای  کوشند با اغوای قهرمان و به دام انداختن او، مانع از رسیدن قهرمان به هدفویرانگری دارند و می
کوشایدیم، نشاان   « جاادو زن»و « پاری »مورد نظرش شوند. در این مقاله، پس از بحث مختصری پیرامون 

آوری زرتشات و  ز دیان جادو است که گفته شاده بعاد ا   های ایرانی، پری همان زندهیم که در حماسه
متااأثر از اعتقااادات و افکااار زرتشااتی، دچااار دگردیساای شااده، بااه شااکل موجااودی اهریمناای بااا         

 است.های منفی درآمدهخویشکاری

 .های حماسی، اعتقادات زرتشتیجادو، منظومهپری، زن : واژگان کلیدی
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 مقدّمه

خادایان، ایازدان و    پنداشات و تجلّای  بااور، اساطوره را قدسای و واال مای    انسان اسطوره
دید. در گذر زمان، به مقتضای تغییراتی کاه در زنادگی بشار پدیاد     قهرمانانش را در آن،می

آمد، اساطیر نیز متناسب با آن برای بقای خود تغییر کردند تا همننان به حیاات خاود اداماه    
ا میرچا  چنانکاه دهند. از این رو، در روزگاران پسین، به شاکل و هیئات دیگاری درآمدناد      

، نمادها و تصاویرها اگرچاه ممکان    هااسطوره: »سدینویم تصویرها و نمادهاالیاده در کتار 
از باین   کاامالا  گااه  چیها است تغییر قیافه دهند و یا باه ظااهر از چشامها پنهاان شاوند، ولای       

 (.899: 6833)آیدنلو، « روندینم

اسات.  رگاون شاده  ی دگهاا اسطورهی هاگاهیتجل نیترمهمی حماسی یکی از هاداستان
 بغاناة ی شاگفت، وهمناا  و   هاا جلاوه اناد  از  در روند تبدیل اسطوره به حماسه، اناد  

 انادازة و در پرداخت نوین حماسای کاه در مقایساه باا اساطوره تاا        شودیمرویدادها کاسته 
عاادی و ایان    جنباة زیادی بر مبنای موازین عقالنی و تجربی استوار اسات، چیزهاا و کساان    

(. اسااطیری کاه دیگار در دیان و     76: 6873)ر.   سارکاراتی،   رناد یگیما  جهانی به خود
ا پهلوانی فارود  داستانی پهنةتفکرات بشری جایی ندارند، ممکن است از جایگاه آسمانی به 

(. البته روند تحوّل اسطوره به حماسه تدریجی است و روندی 879: 6836)ر.   بهار،  ندیآ
اطیری، در این سیر، برای راه یافتن به حماسه، تغییر ماهیّات  تکاملی دارد و بیشتر قهرمانان اس

(. در حقیقت، سایر  878: 6876)ر.   مختاری،  ابندییمی اتازهو رفتارهای  هاشکلداده یا 
تاا ضاامن مانادگاری     هاا اسطورهجلوه دادن  تریمنطقاسطوره به حماسه، روندی است برای 

ی حماسای  هاا داساتان ن بعاد باه قالاب حماساه و     کاه اسااطیر در دورا   آنگاه  زیرا هاشودآن
 .ندینمایم تریرفتنیپذ، ندیآیمدر

ی اسااطیری کاه   هاا تیّشخصکه در روند گذر اسطوره به حماسه،  رسدیمچنین به نظر 
و باه صاورت    دهناد یما تادری  قادرت خاود را از دسات     عمدتاا خدایان باستانی بودناد، باه  

 نو بادی  شاوند یما ی انسانی وارد حماساه  هاتیشخصن و ، شاهان نامیرا و پهلواناانیخدامهین
ی انساانی و پهلاوانی، از مقاام    هاا تیّشخصا با واگذاری نقش و خویشاکاری خاود باه     گونه

خدایی خود تنزل یافته، از موجاودی آسامانی و میناوی باه موجاودی زمینای و ماادّی بادل         
ایاران کاه در جریاان سایر     ی ملّای  هااسطورهدر این زمینه، سرکاراتی معتقد است . شوندیم
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، تغییار  اندشدهخود همواره از سوی رامشگران زمانه سروده یا بازگو  سالةتکوینی چندهزار 
 (.76: 6873)ر.   سرکارتی،  اندشدهو نوآیین  اندبسیار یافته

 ـ پری از اسطوره تا حماسه1

شاااة اسااات. ایااان لغااات را از ری Parikو در فارسااای میاناااه،  Parikaپاااری در اوساااتا، 
معنای  « زایناده و باارور  »اناد و  به معنی زادن و به دنیا آوردن مشتق دانساته  Perهندواروپایی 

(. در ادبیات مذهبی زرتشتیان، پاری جانس   138: 8، ج 6868دوست، اند )ر.   حسنکرده
 6اسات مؤنث جادو و از پیروان اهریمن اسات کاه بارای گمراهای مزدیسانان گماارده شاده       

(. بااا وجااود چهاارة اهریمناای پااری در دیاان زرتشااتی، در ادر  316: 6838)ر.   عفیفاای، 
فارسی، پری مظهر زیبایی و عشق است  زنی اثیری که از نیکویی و زیبایی و گااهی از فرارّه   

گیارد  نیز برخوردار است که به سبب سودرسانی به مردمان، در مقابل دیو و اهریمن قرار می
دبیات حماسی ایاران، پاری دو چهارة م بات و     (. در ا683: 6868)ر.   شریفیان و آتونی، 

منفی دارد. پری در چهرة م بت خاود، همناون موجاودی لطیاب و زیباا از نیکای و خاوبی        
های حماسی، در پی کمک به یاالن و پهلواناان حماسای بارای     برخوردار است و در داستان

ودی خاود نیاز همناون دیاوان و جاادوان، موجا       رسیدن به هدفشان است و در چهرة منفای 
شرور و بدکار است که از طرف اهریمن برای ویرانی و نابودی آفارینش اهاورایی گماارده    

ای است  چراکه باه  پری، برآمده از پیشینة این بودة اسطوره 8واراست. این چهرة ژانوسشده
باا دو سرشات و چهارة متفااوت باه      « مادیناه »باور پژوهشگران، در باورهای اساطیری، ایادة  

. از سویی، در پیوند با زمین و آر، همنون مادر، نماد زاینادگی، زنادگی،   آیدگمان درمی
باروری، برکت، وفاداری و عشق است و از سوی دیگر، رمز تاریکی اعماق، شاب، مار ،   

(. سرکاراتی معتقد اسات کاه ایان    98: 6836غریزه و ناخودآگاهی است )ر.   مسکور، 
کناد. در آغااز،   دربارة پری حکایات مای  دوگانگی و تناقض، از دو برداشت متفاوت ذهنی 

آوری زرتشات، در مرکاز   پری یکی از ایزدبانوانی بوده که در دوران کهان و پایش از دیان   
قداست و ستایش، و نیز آورندة برکت، باران و عشاق باود، اّماا بعادها باا ظهاور زرتشات و        

و شاکوه خاویش    های اخالقی این دین، از جایگاهها و ارزشآوری او و نیز رواج آییندین
فروافتاد و به صورت موجود زشت و اهریمنی درآمد. اما خاطرة دیرین پری به صورت الهة 

است )ر.   برکت، باروری و زایش همننان در ذهن جمعی ناخودآگاه مردمان باقی مانده
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(. بنابراین، ویژگی اصلی پری در دورة اسااطیری، بااروری و برکات    8ا6: 6873سرکاراتی، 
ساارها کاه منباع    هاا و چشامه  همین روی، بنا بر نظر قادما، پریاان در کناار چشامه    است و از 

کنند و نه تنها بلوغ جسمانی، بلکه بلوغ روحانی فارد هام باه    جوشش آر است، زندگی می
است  زنی اثیری و پنهاان در  های ایزدبانوان کهن بودهپریان بستگی دارد. پری یکی از جلوه

آلاود و گریازان در جنگال، بیشاه و چااه )ر.   مزداپاور،       ها یا وجاودی ماه  طراوت چشمه
)حساینی،  « نماد عشق، جنون، دیوانگی و تساخیر جاان  »( که در این هیئت، 866ا868: 6837
 ( است.3: 6837

آوری اسات کاه قبال از دیان    اند که پری در اصل، زن روحانی بودهبرخی نیز بر آن رفته
ترین ای بر عهده داشته که مهموظایب دینی ویژهزردشت، نزد برخی از اقوام شرقی ایرانی، 

های اجتماعی، فرهنگی و دینی پس از گویی و پیشگویی بود که در پی دگرگونیآن، غیب
جاویاد،  زردشت، این پریان به جادوگرانی پتیاره و افساونگر بادل شادند )ر.   خساروی     

6833 :636.) 

تِشاتر،  »شاود:  ر، ایزد باران، نام برده مای ، از پریان به عنوان یکی از دشمنان تیشتاوستادر 
ستاییم که بر پریان چیره شاود کاه پریاان را ا بادان هنگاام کاه         مند را میستارة رایومند فرّه

کراارت کااه آبااش زمااین پهناااوری را  دیاادگاهِ فراارا نزدیااک دریااای نیرومناادِ ژرفِ خااوش
ان پارت شاوند ا در هام      دار در میاان زماین و آسام   است، به پیکر ساتارگان دنبالاه  فراگرفته
تاوان گفات باا ظهاور زرتشات، پاری       (. از همین رو، مای 886: 6، ج6837)اوستا، « شکند...

جایگاه پیشین خود را از دست داده، به عناوان موجاودی اهریمنای در قالاب زن جاادوگر و      
و متاون پهلاوی،    اوساتا است. پاری در  اغواگر، در مقابل نیروهای خیر و اهورایی قرار گرفته

( کااه از نساال اهااریمن )ر.   33: 6839اساات )ر.   افشاااری، « دیااویماااده»و « دیااوزن»
( و در 873)ر.   همااان:  8شااده ( و دختاار اهااریمن دانسااته 813: 6838رسااتگار فسااایی، 

ای مهر! ما را کامیابی بخش... تا ما »شود: مهریشت نیز در کنار دیوان و جادوان از او یاد می
و خرم همة دشمنان را ا چه دیوان، چه مردمان، چه جادوان و پریاان،   روی و شاد دلیر و تازه
یشات  (. در آباان 816: 6، ج6837، اوساتا « )های ستمکارا شکست دهیمها و کررپچه کروی

هم پادشاهان و پهلوانانی چون هوشنگ پیشدادی، جمشاید، کیخسارو، گرشاسا. و... صاد     
آورناد تاا در کناار    آناهیتاا پیشاکش مای    هزار گوسفند برای اردویسوراسب، هزار گاو و ده
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، 886پیروزی بر دیوان و جادوان، پیروزی بر پریاان را از او خواساتار شاوند )ر.   هماان:     
 (.881و  888

های شخصیت پری، ارتباط با ایزدان و پهلواناان اسات.   های پسین، یکی از جنبهدر دوره
نااوان ایاازد باااروری و هااای کهاان چنااین اساات کااه او بااه ع خویشااکاری پااری در اسااطوره

شاود.  گزیند و این مرد فرمانروای شهر میبخشی، هر سال برای خود همسری را برمیبرکت
در پایان سال، این همسر به دست مرد جوانی که شوهر آیندة این زن اسات، کشاته خواهاد    

(. بار اسااس هماین خویشاکاری در اساطوره، پریاان       179اا  178: 6833شد )ر.   فریازر،  
ای کنناد. در دوره هلوانان شده، آنان را به افسون و جادو وادار به پیوند با خاود مای  دلباختة پ

شادند، در  که پریان به عنوان ایزدبانوان باروری و زایش بسان زنانی زیبا و فریبنده تصوّر می
تجسّاام ایزدینااة میاال و خااواهش تناای بودنااد و هاار گونااه تااوان فریبااایی و جاذبااه و  »اصاال 

اشتند و به پندار مردمان، برای بارور شدن و زاییدن با ایزدان و نیاز شااهان   افسونگری زنانه د
« کردناد آمیختند و با نمایش زیبایی و جمال خود، آنان را اغاوا مای  ای درمیو یالن اسطوره
 (.9: 6873)سرکاراتی، 

است که از اهریمنان و زشاتکارانند و بارای فاریفتن یاالن و     ، نام چند پری آمدهاوستادر 
کوشند. این زنان ساحره در اسااطیر ایرانای باه فریاب و اغاوای پهلواناان ایرانای        هلوانان میپ

« زدگای پاری »پردازند که این شیفتگی و شوریدگی در دیدار با پری، در روزگار ما، باه  می
 (Xnaθaiti« )ثرئِیتای خانر »(. یکای از ایان پریاان،    686: 6877شود )ر.   مزداپور، تعبیر می

تان مار  بیاماد و باه     پاس آنگااه اهاریمنم هماه    »است که با گرشاس.، یار و همراه شاد و  
(. 116: 8، ج6837، اوساتا « )پیوسات « گرشاسا. »را بیافرید که به « یتئیثرخنر»پتیارگی، پری 

اسات )ر.    ، به ساام منساور شاده   «یکامگیپر»این عشق به پری، در بندهش به صورت 
ی ادبیاات فارسای   هاداستانو  هامنظومهداستانی، در دیگر  ةیمانب(. این 683: 6839دادگی، 
هاای اسااطیری اسات کاه در روناد تحاول       بناابراین، پاری یکای از چهاره    . شودیمنیز دیده 

هاای م بات و منفای    ای دوگانه با ویژگای اسطوره به حماسه، دچار دگردیسی شده، به چهره
آوری زردشات، باه عناوان ایزدباانوی     نو پیش از دیا  است. پری در دوران کهنتبدیل شده

ا روحاانی، وظاایب دینای    اسات و گااهی همناون زن   عشق، برکت و زایش ساتایش شاده  
است، اما در پی تغییر و تحوالت اجتماعی، فرهنگای و دینای پاس از    ای بر عهده داشتهویژه

ی زردشت، پری از جایگاه واالی خود فروافتاده، باه موجاودی پلیاد، اهریمنای و جاادوگر     
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افسونگر بدل شد که همواره در جبهاة اهاریمن در پای تبااهی و ناابودی آفارینش اهاورایی        
 است.

 پیشینة پژوهش ـ1

، جز شاهنامههای حماسی پس از جادو در منظومه پری و زن تاکنون دربارة خویشکاری
اسات. از جملاة ایان    ها، پژوهش مستقلی صورت نگرفتاه هایی کوتاه در برخی از مقالهاشاره

 های عبارتند از:پژوهش

و  شااهنامه پدیدارشناسی زن جادو باا تکیاه بار    »ا مهدی شریفیان و بهزاد اتونی در مقالة 
جادو و دو رویکرد متضاد ایزدی و اهریمنی نسابت باه    دربارةی امقدّمه، پس از «شهریارنامه

ماناان حماسای   که معماوالا بار سِارم راه قهر    اندپرداختهآن، به بررسی پدیدارشناسی زن جادو 
و با اعمال جادویی خود به قصد کامجویی از آناان ساعی در اغاوای پهلواناان      ردیگیمقرار 

 منظومااةحماساای دارد. همننااین، نویسااندگان بااا پیگیااری ردّ ایاان موجااود اهریمناای در دو 
آن با پاری باد )اهریمنای(، باه بررسای زن جاادو از        سةیمقاو  شهریارنامهو  شاهنامهحماسی 
 (.617ا686: 6868)ر.   شریفیان و آتونی،  اندپرداختهی تحلیلی یونگ شناسروانمنظر 

، موضوع نبرد پدر و پسر «یکی داستان است پُر آر چشم» مقالةدر  مطلق یخالقا جالل 
است و پس از شرح داستان رساتم و ساهرار   را در چهار روایت حماسی جهان مطرح کرده

ی هاا منظوماه اسات. ایان نویسانده، زناان     ه و پری پرداختاه ، به ارتباط تهمینهاآنو نبرد میان 
ی چاون پاری و زن جاادو    ااساطوره موجاودات   افتاة حماسی را شکل زمینی و دگردیسای ی 

ی برای رسیدن به اهدافشاان بار سِارم    تراشمانعکه به هدف اغوای پهلوانان حماسی و  داندیم
 (.889ا613: 6816، مطلقی خالق)ر.    رندیگیمقرار  هاآنراه 

، پس از پدیدارشناسی پاری،  «پری در شعر موالنا، دیدار با آنیما» مقالةا مریم حسینی در 
کاربرد و معاانی مختلاب آن را در شاعر شااعران فارسای همناون فردوسای، ناصرخسارو،         

ها و تعبیرهاایی کاه در شاعر    و آنگاه به ترکیب استسنایی، سعدی، حافظ و... بررسی کرده
، آن را از دیادگاه نقاد کهان الگاویی، باه آنیماا و زن       راه اسات، پرداختاه  موالنا با پری هما 

 (.86ا6: 6837است )ر.   حسینی، سوفیایی در ادر عرفانی تعبیر کرده
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، «نظاامی  خسارو وشایرین  مفااهیم پاری در   » مقالاة ا اسحاق طغیانی و پرویز حیدری، در 
اناد و باه   کارده ن اثار بررسای   مارتبط باا آن را در ایا    هاای و مفهاوم  هاو ترکیب« پری» واژة
)ر.    اناد پرداختاه  خسارو و شایرین  ی برآمده از کاربردهاای مختلاب پاری در    هایژگیو

 (.638ا687: 6836طغیانی و حیدری، 

، به پژوهش جاادو  «ایبینی اسطورهجادو، زیرساختی بنیادین در جهان»ا آتونی در مقالة 
هاای کهان و   است و برخای از آیاین  پرداختهروانی شناختی ژرفا و بروناز منظر نقد اسطوره
ای چون ازدواج مقدّس، قربانی کردن پادشاه و... را در ارتبااط باا جاادو و    باورهای اسطوره

 (.898ـ886: 6868است )ر.   آتونی، دو نوع همانندی و مجاورتی آن بررسی کرده

هاای  نظوماه هاا در م های آنجادو و مشابهتهای پری و زندر پژوهش حاضر به ویژگی
 شود.پرداخته می شاهنامهحماسی پس از 

 شاهنامههای حماسی پس از جادو در منظومهـ پری و زن2

حضور زن در کنار قهرمان اساطیری و حماسی، بسیار متاداول باود  چنانکاه اورمازد در     
کنار خود، سپندارمذ، و اهریمن در کنار خود، جهی را دارد، جمشی نیز خواهران/ دختاران  

مندند. در این موارد، قهرمان به کمک را و فریدون و کیخسرو هم از حضور مادر بهرهخود 
رسد و این عنصر زناناه در پیشابرد   یک عنصر زنانه و به همراهی او به کامیابی و پیروزی می

)بخاش  « آنیماا »الگاوی  توانند به عنوان بازتاابی از کهان  اهداف او بسیار مؤثّر است. زنان می
هایی چاون ماادر، معشاوق وفاادار یاا      باشند که در سویة م بت خویش در نقش مادینة روان(

شاوند و در یااری رسااندن باه پهلاوان      پری و با خویشاکاری بااروری و زایاش پدیادار مای     
، همناون زن جاادو،   «آنیماا »کنند. گاهی نیز این زنان بازتابی از وجهاة منفای   کارسازی می

ی دارند و مانع رسیدن قهرمان به اهداف واالیاش  اغواگر و اهریمنی نقش مخرّر و ویرانگر
(. هماین وجهاة دوگاناه و متضااد در     693اا 697: 6868شوند)ر.   شاریفیان و آتاونی،   می

ا ایازدی آن در  شود. در واقع، وجهة م بت پری برگرفته از جایگاه زنچیستی پری دیده می
ت الهة زایش، برکات و  تواند باشد که به صورآوری زرتشت میدوران کهن و پیش از دین

شد. از این منظر، کاارکرد پاری در ادبیاات عامیاناه و آثاار حماسای باه        باروری ستایش می
رسانی به قهرمان، قدرت پیشگویی، مباارزه باا دشامنان و نیروهاای     صورت زیبارویی، یاری

بادیل  کند. چنانکه پیشتر گفته شد، دیدگاه منفی نسبت به پری و تاهریمنی و... نمود پیدا می



 2931ان ، زمست47، شمارة 12سال  پژوهی ادبی؛متن 27

آن به زن جادوگر و اغواگر، برآمده از برخورد افکار و اعتقاادات زرتشاتی باا ایان موجاود      
هااا و رواج آوری و نوکیشاایهااای اجتماااعی، دیااندگرگااونی»اساات. در حقیقاات، باار اثاار 

های اخالقی تازه، برداشت ذهنی آن گروه از ایرانیاان کاه آیاین زرتشات را پذیرفتاه      ارزش
( و این گوناه پاری در نازد آناان باه موجاودی       8: 6873سرکاراتی، « )بودند، دگرگون شده

است و به سبب سرشت شهوانی پریاان و وابساتگی نزدیکشاان باه     اهریمنی و منفی بدل شده
(. 9اناد )ر.   هماان:   هاای آیینای، از انجمان ایازدان راناده شاده      ها و کاامرانی ا جشنکام

جادو هساتیم. در   پری بد در قالب زن بنابراین، در آثار حماسی، شاهد حضور پری خور و
های منفای اسات.   جادو همان پری بد و اهریمنی با همان کارکردها و خویشکاریواقع، زن 

گونه تغییر و تحوالت را نه تنها در فرهناگ ایاران، بلکاه در فولکلاور مغارر زماین نیاز        این
 (.897ا891: 6811شاهد هستیم )ر.   دالشو، 

هاا و مباارزات شادید زرتشات باا آن، در آثاار       ود نکاوهش جادو و جادوکااری باا وجا   
رود  چراکاه ایان عنصار،    ای و حماسی یکی از مسائل مهم و پربسامد باه شامار مای   اسطوره

هاا باود و هار جاا در مباارزه باا طبیعات قدرتمناد و         ناشی از فارار بشار اولیّاه از محادودیّت    
هاای حماسای   در منظوماه : »زدبرد، به دامن جاادو چناگ مای   سرنوشت، کاری از پیش نمی

وقتی سر و کار دشمنان با پهلوانان بزر  باشد که با ایشان باه نیاروی شمشایر و باازو برابار      
« ساازد جویی آنان را به سحر و ساحری متوسّل میگری و چارهتوان گشت، ناچار چارهنمی

 (.831: 6836)صفا، 

جااادو حضااور بساایار  ، پااری و زنشاااهنامههااای حماساای پااس از در برخاای از منظومااه
جای منظوماه، پریاان باه یااری و راهنماایی قهرماان       ای دارند و در جایچشمگیر و گسترده

هاا و  آیند و در مقابل، زن جادو که همان پری بد و اهریمنی است، باا کارشاکنی  داستان می
 کند.های خود برای قهرمان مانع تراشی میجادوگری

 جادوهای پری و زن( مشابهت1ـ2

، نامهبهمن، نامهسام، نامهگرشاسبهای حماسی های پری و زن جادو در منظومهبهتمشا
هااو  شایستة توجّاه اسات. ایان ویژگای     نامهبانوگشسبو  برزونامه، جهانگیرنامه، شهریارنامه
 بندی کرد:توان در موارد زیر دستهها را میمشابهت
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 جادو با آب ( ارتباط پری و زن1ـ1ـ2

ای پری باه عناوان ایزدباانوی زایاش، برکات و بااروری، ارتبااط او باا         هیکی از ویژگی
هاست که موجاب بارنادگی، برکات محصاوالت و ساال نیکاو       ها و رودخانهها، چشمهآر
معنای  « زاینده و باارور »( و معنی لغوی پری که آن را 61: 6873شود )ر.   سرکاراتی، می

دهندة این خویشاکاری پاری اسات.    (، نشان138: 8، ج6868دوست، اند )ر.   حسنکرده
ای او به عنوان ایزدبانوی بنابراین، ارتباط پری با آر، بازتابی از خویشکاری کهن و اسطوره
هاا و  هاا در افساانه  هاا و آر زایش و باروری اسات کاه موجاب حضاور پاری کناار چشامه       

ا به زماین  سلسله انسار پریان در اصل»است. های فارسی شدههای عامیانه و حماسهحکایت
ها را از سطح زمین باه عماق   رسد، اما جریانی تاریخی بنا بر ساز و کاری خاص، آنمادر می

شاوند... و  ها و نباتات دیده میاست  جایی که پریان در روشنایی ماه، روح آرآن فرو برده
هاا، نزدیاک غارهاا و    ها یا در اعمااق جنگال  ها و سیالرها، نزدیک گودالاغلب روی کوه

)شاوالیه و گرباران،   « شوندها ظاهر میهای خروشان یا کنار چشمهها، در کنارة رودخانهجهل
(. بنابراین، جایگاه این موجودات، چه زماانی کاه باه صاورت پاری و چاه       886: 8، ج6876

 هاست.ها و چشمهشوند، در کنار آرجادو ظاهر می هنگامی که به صورت زن

ای در آن جاادو حضاور بسایار چشامگیر و گساترده      کاه پاری و زن   نامهسامدر منظومة 
افتد، باه جایگااه   دارند، به شکلی با آر در ارتباط هستند. وقتی سام در پی گوری به راه می

ای اسات  رسد که قصری در بوستانی سبز و خرّم و کنار جویبار و چشامه افروز میپری عالم
جنّاای، شاااه پریااان، باار سِاارم   (. یااا پااری رضااوان، دختاار تساالیم 3: 6868نامااه، )ر.   سااام

دهاد  بیند و نوید وصال پریدخت را به او مای ساری که جایگاه پریان است، سام را میچشمه
هاا و  (. مرجاان جاادو، فرمانادة بهشات شاداد، نیاز در قصاری کناار آر        886)ر.   همان: 

 کند:هایی از یاقوت زندگی میحوض

 چهل حوض دیگر اربِار گِاردِ قصار   »
 ریاازه در آرنگهمااه دُر درو ساا 

 

 زم یاااقوت آراساات استااااد عصااار    
 «زم یاااقوت و فیااروزه آباااش گااالر

 (.899)همان:                                      

ای بر شهریار ظااهر  نیز مرجانة ساحر در سیمای مردی پیر، در کنار چشمه شهریارنامهدر 
 (.7: 6877غزنوی، شود )ر.   مختاری می
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 ها و قصرهای زیباین( زندگی در سرزم2ـ1ـ2

جادو، زندگی در قصرهای زیباایی همناون بهشات، بار      های پری و زنیکی از ویژگی
تارین و در عاین حاال،    ها، الیاق باشاکوه  ها و افسانههای بلند است. پریان در قصهباالی کوه
شده از خشت طال و نقره و آراسته به گاوهر و  ترین قصرها هستند  قصرهایی ساختهجادویی

 است:چنان که در توصیب قصر مرجان جادو آمدهاقوت  همی

 سااپهبد درآمااد بااااه ناازد بهشاات  »
 دِرم باااغ از صااندل و عااود و عاااج   
 چهاال قصاار دیاادش همااه پُرگهاار  

 

 خشااتهمااه قصاار یاااقوت و زرّینااه  
 بااه زیناات زم گااردون گرفتااه خااراج 
 «دِر و بااااام او یکساار از ساایم و زر  

 (.899 :6868، نامهسام)                  
شوند و چیزی جز وهام و  درخشند، امّا در یک لحظه محو میدر شب می»قصرهایی که 

(. همناون قصار زیباای    866: 8، ج6833)شوالیه و گربران، « گذارندخیال از خود باقی نمی
، ناماه ساام ماناد )ر.    شاود و اثاری از آن بااقی نمای    افروز که ناگهان ناپدید میپری عالم

شود و باا دیادن تصاویری از پریادخت،     افروز وارد کا  میم به همراه عالم(. سا6ا3: 6868
آیاد، ناه از پاری    رود و وقتای باه هاوش مای    دختر فغفور چین، دلباختة او شده، از هوش می

 خبری هست و نه از قصر باشکوه او:

 چو سام یل از خا  سر بر گرفت»
 نااه گلاازار دیاااد و نااه قصااار بلنااد  

 

 ه در زر گرفتزم مهر رُخرااش چااهر 
 «ساارای و ناااه نیلاای پرناادناااه بسااتان

 (.68)همان:                                        

( و 78کناد )ر.   هماان:   ژند جادو نیز دردژ گنجیناه، بااالی کوهسااری زنادگی مای     
عنق که از دشمنان سام اسات،   بنجایگاه خاتورة جادوگر نیز در کوه بلور است. وقتی عوج

فرستد، جایگااه  ای را برای طلب یاری مادر جادوگرش میته از نبرد، فرستادهدرمانده و خس
 (.367است )ر.   همان: او، کوه بلور نامیده شده

رود که در واقع، هماان دختار اسالم    نیز وقتی بهمن به دنبال آهویی زیبا می نامهبهمندر 
تار زیباایش را کاه    رساد و در آنجاا، اسالم و دخ   است، به سرزمینی زیبا همنون بهشات مای  

( و زماانی کاه روشانه، دختار     836: 6878الخیار،  ابای بن بیند )ایرانشاهعاشق بهمن است، می
گیارد و او  خاقان چین، با یاری و کمک پری، همنون آهویی بر سِرم راه رستم تور قرار مای 
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: بارد )ر.   هماان  آورد، رستم را به جایی خرّم و زیباا همناون بهشات مای    را به بند درمی
978.) 

، قصرهای زیبای پریان، جای خاود را باه شاهر بسایار زیباای زابلساتان       نامهگرشاسبدر 
شاه اسات و جمشاید آن دختار زیباا را در بااغی همناون       دهد که جایگاه دختر گورنگمی

 (.83: 6893طوسی، بیند )ر.   اسدی بهشت می

سااری خیماه   در کناار چشامه  نیز سوسن رامشگر بر سِرم راه پهلوانان ایرانای،   برزونامهدر 
آرایاد و هماة ملزوماات زیباایی و     زند و برای فریب پهلوانان، آن را همنون بهشات مای  می

( و به واسطة زیبایی و دلرباایی  611: 6837دهد )ر.   کوس ، فریبندگی را در آن قرار می
د کشا هاای رنگارناگ، پهلواناان را فریاب داده، باه بناد مای       های خاوردنی خود و با وسوسه
 (.638ا676)ر.   همان: 

کناد. مرجاناة   ای در باالی کوهی زندگی مای ، زن جادو در حصار و قلعهشهریارنامهدر 
کشااند کاه یکای از    ساحر، زن جادویی است که با فریب و جادو، شهریار را به دژ عنبر مای 

گونه که پیش از این گفته شاد، ناپدیاد شادن آن اسات کاه       های جادویی دژ، همانویژگی
 (.3: 6877غزنوی، شود )ر.   مختاری وجب سردرگمی شهریار میم

هم بسیخاره که از زنان جاادوگر اسات، در حصااری در بااالی کاوهی       جهانگیرنامهدر 
( که برای گارفتن انتقاام خاون همسارش )غاوّاص      88: 6838کند )ر.   مادح، زندگی می

کند. ملیخای جاادوگر  ها میاست، در مقابل او کارشکنیدیو( که به دست رستم کشته شده
(. همنناین، راحیلاة جاادوگر،    861ای در کوهساری اقامات دارد )ر.   هماان:   نیز در قلعه

شااه، در جناگ باا ایرانیاان اسات و در      یکی از این زنان جادو است که همراه و یاور دارار
دی (.این ویژگی پری باه عناوان موجاو   888کند )ر.   همان: کوهی به نام صبا زندگی می

هایی دوردست مسکن دارد، عالوه بار خویشاکاری   زیبا و ماورایی که در قصرها و سرزمین
اغواگری آن که با نمایش زیبایی و دلربایی خود در پی فریب پهلوانان و قهرماناان حماسای   

اناد کاه   تواند نمودی از آنیما باشد. برای آنیما دو جنبة روشن و تاریک قائل شاده است، می
(. آنیما با 37: 6833خیر و سویة دیگر آن، فریبکاری است )ر.   فوردهام، یک سویة آن، 

سویة م بت و روشن خود در دورترین نقطة ذهن ناخودآگاه قهرمان نهفتاه اسات و دساتیابی    
بااه آن، موجااب کمااال و خودآگاااهی، و نهایاات خواساات و آرزوی آدماای اساات  چراکااه 

هاای  تجسام تماامی گارایش   »شار اسات،   نمونة آنیما که بخشی از ناخودآگاه جمعای ب کهن
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( که گاه باه صاورت آنیماای خاور و     878: 6836)یونگ، « روانی زنانه در روح مرد است
ای آسامانی  شود  یعنی این محتویات گاه به صورت الهاه گاه به شکل آنیمای بد متجلّی می

ت خاود،  (. آنیما در سویة م با 18: 6831آیند و گاه در هیئت خدایی دوزخی )مورنو، درمی
بایش هار چیاز    وای کاه مارد کام   شود، باه گوناه  فرافکنی می« گونهپری»گاه به شکل زنانی 

بیناد کاه   هاا را مای  هاا اناواع خاوار   دهاد و درباارة آن  ها نسبت مای ای را به آنکنندهافسون
پرداختن به آن و برقراری روابط درست با آن، موجب انکشاف و رشاد شخصایت فاردی و    

( و در سویة منفی آن، همناون زناانی   873ا879: 6836)ر.   یونگ، شود خودآگاهی می
 اغواگر و جادو، بر سِرم راه فرد قرار گرفته، مانع رسیدن او به اهداف وکماال و خودآگااهی  

 گردد.خود می

 ( ابراز عشق و عالقه به پهلوانان3ـ1ـ2

ای تصاور  فریبناده پریان به عنوان ایزدبانوان زایش و باروری، همنون زنان جوان زیباا و  
شاادند کااه تجساام ایزدینااة میاال و خااواهش تناای بااوده، از هرگونااه توانااایی فریبااایی و  ماای

افسونگری خود در راستای به دام انداختن و اغوای شاهان و پهلوانان، به منظور باارور شادن   
(. شاااید ایاان گناااه اغااواگری و  9: 6873گرفتنااد )ر.   ساارکاراتی، و زاییاادن بهااره ماای 

هاای کیهاانی الهاة    بیان و تعبیری بد از رفتاری نیکاو باشاد و بار یکای از کانش     » فریبندگی،
های روان داللت نماید که برانگیختن مردم، جاانور و نباات باه عشاقبازی و     زایندگی و آر

ا شاهوانی پاری   (. بنابراین، این کارکرد جنسی863: 6837)مزداپور، « زایش و رویش است
هااای او و برگرفتااه از خویشااکاری زایناادگی و   یژگاایتاارین ویکاای از بااارزترین و مهاام 

اش است که این چنین مسائولیّت بارانگیختن عشاق و میال باه آمیازش را بار عهاده         باروری
های حماسی نیز پریان و زنان جادو، چه به عنوان یکای از طارفین   است. در این منظومهداشته

ه به قصاد بااروری و زایاش،    عشق و چه به عنوان واسطة دل بستن دو تن به یکدیگر، هموار
در پی اغوا و به دام انداختن قهرمانان حماسی هساتند و همناون زناان جاادوگر، باه منظاور       

، ناماه ساام گیرناد. در  جلوگیری از رسیدن پهلوان به هدف و مقصدش، بر سِرم راه او قرار می
پاای  هاا و تهدیاادهای خاود در  گساترد و بااا جاادویی  هاای زیاادی ماای  افااروز دامپاری عاالم  

 کامجویی از سام است:

 افااروز نااام ماان اساات  کجااا عااالم   همین گلشن و قصر زانم من اسات »
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 ...کنااون تشناااة وصاالم، آباای بااده  
 

 «مااای عشاااق دادی، کباااابی باااده  
 (.6: 6868، نامهسام)                       

نیز دختر اسلم که عاشاق بهمان اسات، باه مادد و یااری پریاان در سایمای          نامهبهمندر 
کشااند و اسالم کاه شااه پریاان اسات، از عشاق        ، بهمن را به درون حصاری زیبا مای آهویی

. همننین، نقاش و  (838ا836: 6878الخیر، بن ابی)ر.   ایرانشاه گویددخترش به بهمن می
آذر و دختر بوراسب و ازدواج رستم تور با روشنه، دختار خاقاان   ردّ پریان در آشنایی برزین

 (.978ا978و  983ی است )ر.   همان: چین، کامالا قابل پیگیر

های ابراز عشق و عالقه به شااهان و پهلواناان حماسای را در منظوماة     یکی دیگر از نمونه
 بینیم:شاه به جمشید میدر ابراز عشق دختر گورنگ نامهگرشاسب

 پاااادر دان ماااارا شاااااه زابلسااااتان»
 وِزو مااار مااارا هسااات فرماااانروا   

 
 تُاارایم کنااون گاار پااذیری ماارا »... 
 

 نااادارد بجاااز مااان دگااار دلساااتان  
 «که جفت آن گزینم کِم آیاد هاوا  

 (.81: 6893طوسی، )اسدی             
 «باار آیااین باار جفاات گیااری ماارا   

 (.88)همان:                                       
تاوان باه مرجاناة    های ابراز عشق و عالقة زنان جاادو باه پهلواناان، مای    همننین، از نمونه
شهریار اشاره کرد  آنجا که همنون گوری زیبا بر سِرم راه شاهریار قارار    ساحر و عالقة او به

: 6877غزناوی،  گستراند )ر.   مختااری  گیرد و این چنین دامی برای اسیر کردن او میمی
( و در جای دیگر، در سایمای دالرام )معشاوق شاهریار( ظااهر شاده، در پای کاامجویی        68

 (.86ازاوست )ر.   همان: 

نیااز، ربااوده شاادن طااوس پهلااوان و اساایر کااردن او بااه دساات ملیخااای  امااهجهانگیرندر 
( و رباودن آزادمهار باه دسات بسایخارة جاادو )ر.         663: 6838جادوگر )ر.   ماادح،  

نیاز   برزوناماه های ابراز عشق و عالقه به پهلواناان باشاد. در   تواند از نمونه(، می89ا83همان: 
که از ساوی افراسایار ماأمور فاریفتن رساتم و      سوسن رامشگر، این زن افسونگر و جادوگر 
شاده و  (، چهارة دگردیسای  638اا 676: 6837سایر پهلواناان ایرانای اسات )ر.   کوسا ،     

یپری و زن جادو است که در جبهاة اهاریمن و باه هماراه آن کاه باه       یافتة صورت شخصیّت
 هیئت افراسیار تورانی متجلّی شده، در پی اغوای پهلوانان حماسی است.
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 ( قدرت تغییر چهره4ـ1ـ2

توانناد  العاده، قدرت و توانایی تغییار سایما دارناد و مای    پریان به عنوان موجودات خارق
هااای ( و خااود را بااه چهااره863: 8، ج 6876تغییاار شااکل دهنااد )ر.   شااوالیه و گربااران، 
های حماسی فارسی، اغلب به شاکل صایدی   گوناگون درآورند، اما پری در ادر و منظومه

، پری نامهسامکشاند. در ها را به دنبال خود میشود و آندر مقابل قهرمانان ظاهر میگریزپا 
گوناه او را از لشاکرش جادا    نمایاناد و ایان  افروز در قالب گوری خاود را باه ساام مای    عالم
 آید:شود و آنگاه به شکل دختری زیبا درمیکند و به قصر خود رهنمون میمی

 امساارینم کااه سااماان آن گااور فربااه»
 زم افسااون جاادا کااردم از لشااکرت   

 

 همی خواست کش سر درآرم به دام 
 «بااه خاادمت سااتادم کنااون باار درت 

 (.6-3: 6868نامه، )سام                       

انگیزی دانسات. درآمادن باه    های پری در عشقاین بنمایة داستانی را باید جزئی از شیوه
زمانادة ناوعی گازارش مقادّس در آیاین      شکل گوری یا غزالای بار سِارم راه پهلاوان، بایاد با     

آورد پرستندگان پری باشد که در پی این عشق قدسی، امکان باروری و برکت را فراهم می
، دختر اسلم در شکارگاه، همنون آهاویی زیباا   نامهبهمن(. در 888: 6837)ر.   مزداپور، 

د و باه او اباراز عشاق    دها گیرد و بعد به دختری زیبا تغییر شکل مای بر سِرم راه بهمن قرار می
(. همنناین، دختار بوراساب و روشانه     838اا 836: 6878الخیر، ابیبنکند )ر.   ایرانشاهمی

هاا در سایمای آهاویی سِارم راه قهرماناان      )دختر خاقان چین( نیز با یاری پریان و نیروهای آن
 (.978ا976و  983گیرد )ر.   همان: قرار می

روند، ناگهان یاک پاری   رز و بانوگشسب به شکار می، زمانی که فرامنامهبانوگشسبدر 
شود و باه شاکل گاوری کاه در     می« سرخار»که شاه پریان بوده، اسیر جادوی « عین»به نام 

شود و به دست بانوگشسب از شارّ  حال فرار از شیری بوده، بر بانوگشسب و فرامرز ظاهر می
 .9(93ا97: 6838، نامهبانوگشسبکند )ر.   سرخار نجات پیدا می

در برزونامه نیز سوسن رامشگر برای فریب پهلوانان ایرانی، همناون گاوری بار سِارم راه     
کشااند و باا زیباایی و دلرباایی خاود و باا       گاه خود میها را به خیمهگیرد و آنآنان قرار می

کشاد )ر.   کوسا ،   های رنگارنگ، پهلوانان را فریب داده، باه بناد مای   وسوسة خوردنی
 (.638ا676: 6837
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، مرجاناة  شاهریارنامه زنان جادو نیز همنون پریان ویژگی تغییر چهره و سیما دارناد. در  
دهاد و او را باه ساوی قلعاة     ساحر، ابتدا خود را در سیمای گوری، سِرم راه شهریار قارار مای  

آیاد و شاهریار را باه آن دژ عنبار     کشاند. آنگاه به شاکل پیرماردی درمای   جادویی خود می
ای زشات بار او آشاکار    ند و آنگاه در چهرة واقعای خاود، همناون عجاوزه    کراهنمایی می

(. در جای دیگار،  68ا1: 6877غزنوی، کند )ر.   مختاریشده، از شهریار طلب وصال می
شااه افکناده اسات و پاس از     پیند که شهریار بر گردن هیتالدر سیمای ابری بر کمندی می

دهاد )ر.   هماان:   ا از آسیب شهریار نجات میرباید و او رشاه را میگسستن کمند، هیتال
آیاد و باه   ( و آنگاه به قصد کامجویی از شهریار، به چهرة دالرام )معشوق شهریار( درمی83

 (.86ا83کند )ر.   همان: او ابراز عشق می

شاود )ر.    نیز بسیخاره همنون گوری بار سِارم راه رساتم آشاکار مای      جهانگیرنامهدر 
شاود،  کشاند و وقتی رستم باه او نزدیاک مای   ستم را به دنبال خود می( و ر88: 6838مادح، 

 گریزد:به مرغی تبدیل شده، از چنگ رستم می

 چو تنگ اندر آمد به گور آن دلیر»
 چااو آن تیاار نزدیااک جااادو رسااید 

 

 بااه قصااد وی اناادر کمااان رانااد تیاار 
 «یکی مارغ شاد زان کمار بار پریاد     

 (.88ان: )هم                                       
کناد )ر.    راحیلة جادوگر نیز در سیمای ابری سیاه، به جهانگیر و سپاهیانش حمله می

 (.888همان: 

 ها و قدرت پیشگویی( آگاهی از اسرار و نهانی5ـ1ـ2

های پری که برگرفته از نقش او به عنوان زن ا روحاانی در دوران کهان    یکی از ویژگی
گاویی و پیشاگویی اوسات )ر.      ها و تواناایی غیاب  است، قدرت آگاهی از اسرار، نهانی

هاا،  هاا، پریاان باه واساطة آگااهی از غیاب و نهاانی       (. در برخی منظوماه 837: 6811دالشو، 
، آنجا که پرینوش )دختر عماوی  نامهسامکنند. در قهرمان را در رسیدن به اهدافش یاری می

کناد،  بارایش باازگو مای   پریدخت( ماجرای عشق ساام و عالقاة شادید او را باه پریادخت،      
 (.688: 6868نامه، است )ر.   سامگوید که از آن عشق آگاه بودهپریدخت می
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گونه که پیشتر گفته شد، باه واساطة    بنابراین، پری که یار و همراه پریدخت است، همان
گاویی و پیشاگویی خاویش، از قبال     خود در آگاهی از اسرار، رازها و قدرت غیاب  توانایی

کناد. یااری و همراهای پریاان باا      از عشاق آتشاین ساام نسابت باه او آگااه مای       پریدخت را 
توان دید  یعنای وقتای پریادخت باه دساتور پادرش،       پریدخت را در جای دیگر منظومه می

است. پریدخت که بعد از سه ماه ای زندانی و مخفی شدهبرای جدا ماندن از سام، در سردابه
کند و از بخت باد خاود   تنگ شده، ناله و زاری می زندانی بودن در سردابه، دلش برای سام

شاود و  نماید. ناگهان پری رضوان )دختر تسلیم جنّی، شاه پریان( بر او ظاهر مای شکایت می
دهاد )ر.   هماان:   او را از حال سام آگاه کرده، نوید نجات و وصال معشاوق را بادو مای   

کاه تواناایی پیشاگویی دارد و    یکی دیگر از پریان و دوستداران ساام اسات   « رجمان(. »886
 (.883کند )ر.   همان: سرانجام، جنگ سام و پیروزی او بر دشمنانش را پیشگویی می

گااه او،  آذر بعد از دیدن دختر بوراسب و در مسیر رفتن باه خیماه  نیز برزین نامهبهمندر 
رساد کاه از حاال و احاوال و مقاصاد وی آگااه اسات. همنناین، او         به کود  چوپانی می

وی باه عناوان زن ا      قدرت پیشگویی دارد که این نیز برگرفته از ارتباط او باا پاری و نقاش   
 روحانی است:

 یکااای کاااودکی در میااااان گلااااه »
 زده بااار سِااارم چاااور تکیاااه چناااان

 باارزین تااویی باادو گفاات پرمایااه  
 به کاری که داری به پایش انادرون  
 باارو کامااد اکنااون گااه کااام تااو     
 بگفااات ایااان و برشاااد میاااان رماااه

 

 بااار در و دشااات کااارده یلاااهگلاااه  
 کجاااا باشاااد آیاااین و کاااار شااابان 
 زم خاااون فرامااارز پُااارکین تاااویی   
 تااارا بخااات باشاااد بااادان رهنماااون
 بااه خورشااید تابااان رسااد نااام تااو    
 «شاااگفتی بماندناااد گاااردان هماااه 

 (.968: 6878الخیر، ابیبن)ایرانشاه  
و بااخبر اسات   شناساد و از اهاداف ا  شود، او را مای رو میژند جادو نیز وقتی با سام روبه

 (.78: 6868، نامهسام)ر.   

 ( قدرت پرواز6ـ1ـ2

اعتقاد به توانایی و قدرت پرواز پری، عالوه بر ارتباط او با قدرت ساحری و افساونگری  
و نیز توانایی او در پنهان و ناپدید شدن ناگهانی، برگرفتاه از ایان عقیاده اسات کاه پاری را       
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توانساته  دانساتند کاه مای   مای «( پاری »ذیال واژة   :6877 )دهخدا،« پِرموجود متوهّم صاحب»
پرواز کند و با سرعت زیادی از جایی به جای دیگر منتقل شود. در واقاع، پاری را پیکای از    

: 8، ج6876کردناد )ر.   شاوالیه و گرباران،    عالم دیگر و اغلب به شکل پرنده تصّور مای 
یاای  "باا   "پِار "ترکیاب کلماة   ممکن است لفظ پِری از »(.حتّی برخی بر این باورند که 863
)محجاور،  « ساخته شده، به معنی موجودی باشد که پِر دارد یا قادر به پارواز اسات   "نسبت
افاروز از روی  است، آنگاه که عاالم ، به قدرت پرواز پری اشاره شدهنامهسام(. در 71: 6818

باه او اظهاار   ربایاد و دوبااره   صحبتی سام با دختری زیبارو، ساام را مای  حسادت به سبب هم
شاود. ساام کاه از    رو مای کند، امّا این باار هام باا جاوار سارد و منفای ساام روباه        عشق می

دهاد.  گیری پاری آگااه اسات، باه او دلاداری، و نویاد عشاق مای        جویی و قدرت انتقامکینه
پااذیرد و بااا قاادرت جااادویی و ماااورایی خااود، سااام را بااه جایگاااهش افااروز نیااز ماایعااالم
(. همننین، به توانایی پرواز پری رضوان که یاریگر 93: 6868، نامهسام گرداند )ر.  برمی

اسات. رضاوان پریادخت را از آن    و ناجی پریدخت در سردابة فغفور چین است، اشاره شده
 (.838برد )ر.   همان: دهد، به سوی سام میسردابه نجات می

بن عنق او را باه جناگ   مند است  آنجا که عوجخاتورة جادوگر نیز از قدرت پرواز بهره
 رسند:درنگ میخواند، او با سپاهیانش گویی پرواز کرده، بیسام می

 روان شااد همااان دم زم کااوه بااالور»
 

 «زم افسااون او تیااره گردیااد هااااور   
 (.367)همان:                                     

با سارعت زیااد و    رباید، بنا به تعبیر شاعر،ملیخای جادوگر نیز وقتی طوس پهلوان را می
شود که این تشبیه شاید برگرفته از قادرت پارواز آن زن جاادو    همنون برق از آنجا دورمی

 (.663: 6838باشد )ر.   مادح، 

ربایاد و  شاه را میابری است که هیتالنیز پرواز مرجانة ساحر به شکل تکّه شهریارنامهدر 
 (.83: 6877غزنوی،  دهد )ر.   مختاریاز دست شهریار نجات می

 ( ارتباط با آتش7ـ1ـ2

جادو و پریاان وجاود دارد، ایان اسات کاه هار دو از اصال        شباهت دیگری که میان زن 
تازند. در اعتقاادات عامّاه،   آتش هستند و با نیروی جادویی، آتش و دود بر حریب خود می
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اتاونی،  پندارند )ر.   شاریفیان و  گاهی میان پری و جن تفاوتی نیست و هر دو را یکی می
کناد:  از دو گروه از آفریدگان خداوند یاد می الحکمتینجامعناصرخسرو در (. »636: 6868

(. 8: 6837)حساینی،  « گویند و دیگر اِناس، یعنای ماردم   «پری»یکی جن که آن را به پارسی 
دهخدا، دانند )ر.   گونه که اصل جنیّان از آتش است، اصل پری را نیز از آتش می همان
است کاه  ای دانسته شدهعنصری دوجنبه« آتش»، فرهنگ نمادهادر «(.پری»واژة  ذیل :6877

( کاه  16اا 18: 6، ج6833هم جنبة اهریمنی و هم جنبة الهی دارد )ر.   شاوالیه و گرباران،   
، دختر اسلم باه  نامهبهمنتوان پیگیری کرد. در های حماسی میهر دو جنبة آن را در منظومه

ها، بارای محافظات از بهمان باه آتشای تبادیل       و نیروی ماورایی آنسبب ارتباط او با پریان 
کند تا بهمن بتواند از چناگ او رهاایی یاباد و ایان چناین موجاب       شده، به فرامرز حمله می

 شود:نجات پهلوان می

 ساااپهبد کماااان را فااارو کااارد زه »
 چو دختر چنان دید، گشات آتشای  
 درافتاااد و اناادر سااپهبد بااه تفاات   

 کشااتهماای تااا فراماارز آتااش ب   
 

 باادان تااا زنااد باار دو دسااتش گااره  
 چنااان کاارد آتااش چنااان دلکشاای 
 فرامرز چاون دیاد ماناد او شاگفت    
 «شهنشااااه ایاااران بااادو داد پشااات 

 (.833: 6878الخیر، ابیبن )ایرانشاه
نیز سوسن رامشگر با برپا کردن آتشای، توجاه پهلواناان ایرانای را باه خاود        برزونامهدر 

(. ویژگیی که 676ا673: 6837خود بکشاند )ر.   کوس ،  ها را به دامکند تا آنجلب می
عناق(،  بان  کنیم، خاتورة جادوگر )مادر عوجها در زنان جادو نیز مشاهده میدر این منظومه

آید و با افسونگری و جاادوگری خاود،   زنی جادوگر است که به کمک شدّاد و عادیان می
، در پای نااابودی اوساات )ر.    باا ایجاااد طوفااان، رعاد، صاااعقه و آتااش افکنادن باار سااام   

 (.967ا961: 6868،نامهسام

کناد  ور از آتاش زنادگی مای   ژند جادو نیاز کاه مااهیّتی آتشاین دارد، در کاوهی شاعله      
(. مرجان جادو نیز در رویارویی با ساام، باا آتشای کاه از دهاان خاود       78ا78)ر.   همان: 

 (.897کند )ر.   همان: دمد، به سام حمله میمی

، راحیلة جادوگر با نیرو و قدرت جادویی خود، همنون آتشی هولنا  نامهجهانگیردر 
 :1کندبر جهانگیر و سپاهش حمله می
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 سِررش بود آتش، دهاانش پُار آر  »
 

 «جهان زآتش و آر او شد خارار  
 (.888: 6838)مادح،                         

ری پاری دانسات کاه    توان متأثّر از خویشکاری زایش و باارو ارتباط پری با آتش را می
برگرفته از آتش شهوت و میل و خواهش تنی او در ارتباط و آمیزش با پهلوانان و قهرماناان  

 حماسی است.

 ( هراس از آهن و فرار از آن8ـ1ـ2

هاا از آهان اسات )ر.      از اعتقادات رای  دربارة پری و جن، هراس و رویگردانای آن 
نیز وجود دارد  آنجاا کاه ساام در نبارد باا       (. این ویژگی در زن جادو88: 6873سرکاراتی، 

جاادو را از پاای    تواناد زن خاتورة جادوگر، تنها باا شمشایر آهناین جمشاید اسات کاه مای       
 دربیاورد  شمشیری که خاصیّتی مینوی و ضد اهریمنی دارد:

 دگااار تیاااپ تیاااز پرناااد آوری  »... 
 

 «کااه کوتااه کنااد عماار جااادوگری  
 (.361: 6868، نامهسام)                 

 رود:سام با شمشیر جمشید به جنگ آن زن جادو می

 بگفاات و همااان اباارة نامااادار   »... 
 باازد پااای خااتااااوره، آورد زیاار    
 ... باااه تیاااپ چهاااارم، یااال ناااامور  
 کاه نیماای ساارش بار زمااین اوفتااااد  

 

 کااه از شاااه جاام بُااد باادو یادگااااار 
 خروشااید آن دیااو زشاات گزیاااار  
 چنااان زد اربِاار فاارق آن بادگهاااار   

 «سااوی دوز  ماار آن باادنهادبشااد 
 (.988)همان:                                     

 گیرینتیجه

چهرة پری در ادبیات حماسای فارسای، مانناد ادبیاات دینای زرتشاتی همیشاه اهریمنای         
نیست، بلکه در این متون، گاهی حتّی پری از فرّه برخوردار است و به سابب سودرساانی باه    

گیرد و یاریگر قهرمان و پهلوان حماسی ل اهریمن و دیو قرار میمردمان و پهلوانان، در مقاب
الگاوی  شود. وجهه و سویة منفی پری که بازتابی از روی پلید، مخارّر و ویرانگار کهان   می

الگاوی  آنیماست، در مقابل وجهة م بت و روشن پری که آن را بازتابی از روی م بت کهان 
ع رسایدن قهرماان باه اهاداف واال، کماال و      گیارد و ماان  تاوان انگاشات، قارار مای    آنیما می
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شود. در حقیقت، این موجود هماان پاری باد و اهریمنای و باه تعبیاری، زن       خودآگاهی می
اسات. زن جاادو از هماة    جادو اسات کاه تحات تاأثیر اعتقاادات زرتشاتی باه وجاود آماده         

شاکاری  های پری برخوردار است  از قبیل ارتباط با چشمه و آر که برگرفته از خویویژگی
زایندگی و باروری پری اسات، زنادگی در قصارهای زیباا و جاادویی کاه باا خویشاکاری         
اغواگری پری، کامجویی و خواهش تنی و تاالش بارای فریاب و باه دام اناداختن پهلواناان       

تواناد برگرفتاه از   حماسی مرتبط است. همننین، ارتباط پری و زن جاادو باا آتاش نیاز مای     
این موجودات به آمیزش با پهلوانان باشاد کاه هماة ایان      خویشکاری زایش و میل جسمانی

ها به نوعی برگرفته از نقش پری به عنوان ایزدبانوی باروری در ایاران باساتان اسات.    ویژگی
هاا و نیاز قادرت پیشاگویی،     توان به آگاهی از اسرار و نهاانی ها، میهای آناز دیگر ویژگی

ن اشااره کارد. بناابراین، زن جاادو هماة      قادرت تغییار چهاره و پارواز، تارس و فارار از آها       
 شود.های پری را دارد و به همین دلیل با پری یکسان دانسته میویژگی

 هانوشتپی

( Yaverzahersunk« )یورژهرساونک »ا پری را در ارمنی، به نام ایرانی دیگری یعنای  6
کاردن   ( که خویشکاری ایان موجاود در تبااه   689: 6898خوانند )ر.   کریستنسن، نیز می

( هنادی  Apsaraآفرینش اهورایی و وسوسه کاردن پیاروان مزدیسانا، یاادآور آپسااراهای )     
: 6833است )ر.   ستاری، ها بودهاست که وسوسه کردن زهّاد و نسّا  کار همیشگی آن

698.) 

هاایی  ترین خادایان رومای اسات  خادایی باا ویژگای      (، یکی از کهنJanusا ژانوس )8
و کمک به جنگاوران و... کاه او را معماوالا باا دو چهاره تصاویر       چون درستکاری، فراوانی

کردند: یکی به چ. و دیگری باه راسات  یکای باه صالح و دیگاری باه جناگ )ر.           می
 (.883: 6838و اشمیت،  338ا376: 6، ج6837گریمال، 

، ارشاوِن و ناارشاوِن  زنی که به روسپیگری در پای »به معنی « جِهیکا»یا « جهی»، اوستاا در 8
دیاو اسات. جهای، ناام     است کاه تجسامی از مااده   « مزداپرست و دیوپرست و نیکوکار رود

دختر اهریمن است که یاریگر و همراه اهریمن در نابودی جهان اهورایی است. او فریبنده و 
، 6837، اوساتا اناد )ر.    اغواگر مردان است و در اساطیر زرتشتی، زناان از او پدیاد آماده   

تااوان از دیااو خااوار نااام باارد )ر.    دیوهااای مؤنااث و دیااوزن، ماای(. از دیگاار 613: 8ج



 14 / رضا ستاری و سوگل خسرویشاهنامههای حماسی پس از های پری و زن جادو در منظومهبررسی مشابهت

( کاه در شامار دساتیاران مؤناث اهریمنای، باه مباارزه باا نیروهاای          69: 6898سان،  کریستن
اسات، دیاو خاوار نابهنگاام،     آماده « بوشاسا. »پردازد. این دیاو کاه در اوساتا    اهورایی می

: 8، ج6837، اوساتا شاود )ر.    مای  از او یااد « درازدست»اهریمنی است که غالباا با صفت 
است: بوشاس. دیو آن است کاه ارژگهاانی )تنبلای( آورد )دادگای،     آمده بندهش(. در 636
اسات  ( و همین دیو است کاه گرشاساب را در دشات پیشانساه باه خاوار بارده       686: 6839

 های ملی، شخصیت دیاوی خاود را از  دیو در حماسه(. در واقع، این ماده683)ر.   همان: 
رود، حاواد  نااگوار و شاومی بارایش     است، اما هر بار که پهلوانی به خوار میدست داده
 افتد.اتفاق می

ا سوسن رامشگر، مطرر دربار افراسایار تاورانی اسات کاه باا دیادن جازع و فازع و         3
هاا، باه   های افراسیار از اتحاد و همبستگی رستم و برزو و ناتوانی خود در مقابال آن تابیبی

گری زنانة خود، پهلوانان ایرانای را فریاب داده، باه    دهد که با مکر، فریب و چارهمیاو قول 
 بنادهش این ماجرا یاادآور داساتان اهاریمن و جهای اسات کاه داساتان آن در         بند درآورد.

اهریمن هنگامی که ازکارافتاادگی خاویش و هماة دیاوان را از مارد پرهیزگاار       »است: آمده
به گیجی فروافتاد... تا آنکه جهی تبهکار، با به سر رسیدن ساه  دید، گی  شد و سه هزار سال 

هزار سال، آمد و گفت: برخیز پدر ما! زیرا من در آن کارزار چندان درد بر مارد پرهیزگاار   
و گاو وِرزا هِلرم که به سبب کردار من، زندگی نباید. فارة ایشاان را بادزدم، آر را بیاازارم،     

م، گیاه را بیازارم، هماة آفارینش هرمزدآفریاده را بیاازارم. او     زمین را بیازارم، آتش را بیازار
تفصایل برشامرد کاه اهاریمن آراماش یافات، از آن گیجای فاراز         آن بدکرداری را چنان به

 (.96: 6839)دادگی، « جست

پاری  « عاین »نگااری روی پارچاه را از هماین    نگااری و نقاش  ا بانوگشسب، فنّ ساوزن 9
 (.96: 6838 ،نامهبانوگشسبآموزد )ر.   می

ساوزانند و  ا سرانجام، تن شوم آن زن جادو را که سرشتی آتشاین دارد، در آتاش مای   1
 (.888کنند )ر.   همان: نابود می
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 و مآخذ منابع

فصـلنامة  «. ایبینای اساطوره  جاادو، زیرسااختی بنیاادین در جهاان    (. »6868آتونی، بهاروز. ) 

 .898ا 886. صص 68. س 88ش  نامه.کاوش
و  شااهنامه مایة اساطیری روییدن گیاه از انسان و بازتاار آن در  بن(. »6833اد. )آیدنلو، سج

پرساات. تهااران: انتشااارات . بااه کوشااش حمیااد یاازدان8. ج نامــة ایــران«. ادر پارساای
 .837-899اطالعات. صص

 . تهران: انتشارات سخن.8. چ حماسه از اسطوره تا(. 6833اا . )اااااااااااااا
. تهران: انتشارات علمای و  6. ویراستة رحیم عفیفی. چ نامهبهمن (.6878. )اهالخیر، ایرانشابی

 فرهنگی.

. تهاران:  8اهتماام حبیاب یغماایی. چ    . باه نامهگرشاسب(. 6893طوسی، ابونصارعلی. )  اسدی
 کتابخانه طهوری.

خسروشااهی. چ   . ترجمة شهال بارادران فرهنگ اساطیر یونان و رم(. 6838اشمیت، ژوئل. )
 تهران: روزبهان و فرهنگ معاصر.. 6

 . تهران: سرچشمه.6. چ تازه به تازه، نو به نو(. 6839افشاری، مهران. )
. تهاران: انتشاارات   3. ترجمة جالل ساتاری. چ  رسالة در تاریخ ادیان(. 6836الیاده، میرچا. )
 سروش.

ــتا رات . تهااران: انتشااا68. چ 8و6(. گاازارش و پااژوهش جلیاال دوسااتخواه. ج  6837. )اوس
 مروارید.

ــهبانوگشســب . تهااران: 6انگیااز کراچاای. چ (. مقدمااه، تصااحیح و توضاایح روح 6838. )نام
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 . تهران: انتشارات آگاه.3. چ پژوهشي در اساطیر ایران(. 6836بهار، مهرداد. )
. تهاران:  6چ  .8. ج شـناختي زبـان فارسـي   فرهنـگ ریشـه  (. 6868دوسات، محماد. )  حسن

 فرهنگستان زبان و ادر فارسی.
فصلنامة علوم انسـاني دانشـگاه   «. پری در شعر موالنا، دیدار با آنیما(. »6837مریم. ) ،حسینی

 .86ا6صص .63و  67. س 13و  16ش  .)س(الزهرا

آر چشم )درباارة موضاوع نبارد پادر و     یکی داستان است پر» (.6816مطلق، جالل. )خالقی
 .889ا 613. صص 8. ش نامهایران«. پسر(
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ــاه«.در چیسااتی پریااان(. »6833جاویااد، کااامروز. ) خسااروی ــاب م ــر کت . 38و  36. ش هن
 .696ا 633صص

 . تهران: نشر توس.8مهرداد بهار. چ  . گزارشبندهش(. 6839دادگی، فرنبپ. )
ان: . تهار 6. ترجمة جاالل ساتاری. چ   های پریوارزبان رمزی قصه (.6811لوفلر. ) دالشو، م.

 انتشارات توس.
 . تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 8. چ  3. ج نامهلغت (. 6877اکبر. )دهخدا، علی

 . تهران: نشر نی.6. چ پیکرگرداني در اساطیر(. 6838فسایی، منصور. ) رستگار

 . تهران: میرا  مکتور.6(. تصحیح وحید رویانی. چ 6868. )نامهسام
 . تهران: نشر مرکز.8. چ شناسي، اسطورۀ ایرانيهان اسطورهج. 6833ستاری، جالل. 

 . تهران: نشر چشمه.6. چ های شکار شدهسایه(. 6873سرکاراتی، بهمن. )
و  شااهنامه )باا تکیاه بار     جاادو  پدیدارشناسای زن (. »6868شریفیان، مهدی و بهزاد اتاونی. ) 

 -686. صاص 6. س 88. ش شـناختي فصلنامة ادبیات عرفـاني و اسـطوره  «. شاهریارنامه( 
617. 

. ترجماة ساودابه فضاایلی. تهاران:     8ج . فرهنگ نمادها(. 6876شوالیه، ژان و آلن گربران. )
 نشر جیحون.

. 8. ترجماة ساودابه فضاایلی. چ    6. ج فرهنـگ نمادهـا  (. 6833ااااااااااااااااااااااااااااااا . )
 تهران: نشر نی.

 . تهران: انتشارات امیرکبیر.6. چ رانسرایي در ایحماسه(. 6836اس. )صفا، ذبیح
مجلـة  «. مفاهیم پری در خسرو و شایرین نظاامی  (. »6836طغیانی، اسحاق و پرویز حیدری. )

 .638ا 687. صص6. ش های نقد ادبي و سبک شناسيپژوهش
 . تهران: انتشارات توس.8. چ اساطیر و فرهنگ ایراني(. 6838عفیفی، رحیم. )

. تهاران: انتشاارات   1ترجمة کااظم فیروزمناد. چ   . شاخة زرین. (6833فریزر، جیمز جرج. )
 آگاه.

. ترجمة مسعود میربها. تهران: نشر شناسي یونگای بر روانمقدمه (.6833فوردهام، فریدا. )
 نی.
. ترجمة احمد طباطبایی. چ آفرینش زیانکار در روایات ایراني(. 6898سن، آرتور. )کریستن
 تاریخ و فرهنگ ایران.. تبریز: انتشارات مؤسسة 6
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. 6تصاحیح اکبار نحاوی. چ     برزونامه )بخـش کهـن(.  (. 6837محماد. ) الدینکوس ، شمس
 تهران: مرکز پژوهشی میرا  مکتور.

. تهاران: انتشاارات دانشاگاه    8. چ 6. ج فرهنگ اسـاطیر یونـان و رم  (. 6837گریمال، پیر. )
 تهران.

د ضایاءالدین ساجادی. باا مقدّماة دکتار      کوشاش سایّ  باه  .جهانگیرنامه(. 6838مادح، قاسم. )
 گیل.. تهران: مؤسسة مطالعات اسالمی دانشگاه تهران ا دانشگاه مک6مهدی محقّق. چ 

 .31ا 93. صص3ش . 8س . نامهمجلة ایران«. بویة پرواز(. »6818محجور، محمدجعفر. )
 س.. تهران: انتشارات تو8. چ حماسه در رمز و راز ملي(. 6876مختاری، محمد. )

. 6. باه کوشاش دکتار غالمحساین بیگادلی. چ      شهریارنامه(. 6877غزنوی، ع مان. ) مختاری
 تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

. ش مجلـة فرهنـگ  «. های کهان های داستانی از اسطورهروایت(. »6877مزداپور، کتایون. )
 .681ا 688. صص 81و 89

)در  شناخت هویـت زن ایرانـي   ؛نة پری در هزار و یک شبافسا(. 6837ااا . )ااااااااااااااا

. تهاران: انتشاارات   3مهرانگیاز کاار. چ   و  شاهال الهیجای   تـاریخ و تـاریخ(.  گسترۀ پیش
 روشنگران و مطالعات زنان.

 . تهران: انتشارات طرح نو.8. چ تن پهلوان و روان خردمند(. 6836مسکور، شاهر . )
. 3. ترجماة داریاوش مهرجاویی. چ    دایان و انسان مدرنیونگ، خ(. 6831مورنو، آنتونیو. )

 تهران: نشر مرکز.
 .. تهران: انتشارات اساطیر6. چ 6(. ترجمه و تفسیر ابراهیم پورداوود. ج 6877. )هایشت

 .7چ  .ترجماة دکتار محماود سالطانیه     .انسان و سمبولهایش (.6836. )گوستاو یونگ، کارل
 .جامی تهران: انتشارات


