
 10/12/1393تاريخ پذيرش:       23/4/1393تاريخ دريافت: 

 حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه
 سحر رستگارینژاد 1

 دكتر معصومه باقری2

 چكيده

  -perهندواروپایافعلا  اوستتیایا استت  زه از ریشتت  -�pairikپئیریکا  واژۀ پری، بازماندۀ

. ردمعنا ز «زاینده و بارور»توان مشیق شده اس  و پئیریکا را ما «زاییدن، به وجود آوردن»

ش  پس از تحولا زه زرت بانوان قابل سیایش باروری بودند،ای دور ایزدپریان زه در گذشیه

ل به موجوداتا منفا گردیدند زه در ستتت اه تبدی مادر باور ایرانیان به وجود آورد، به تما

. دندر برابر اهورامزدا و پیروانش بر عهده داشتتی اهریمن با اغوای قهرمانان، نقش بس فعالا

س  واژۀ اوسیادر  سه نام همراه ا شخصی  پئیریکا با   اهریمنا هسیند: پری هایا زامالًزه 

پری  اوستتیاگرچه در . -du�y�iryaو پری دژیایریه  ��mپری ، موش-xna�aitiخنثییا 

صی  مثب  پیش شخ شیا وجود نداردبا  به  آریایا زمازان باور ش یاند های درونا،الیهزرت

 شتتتاهنامهبه همین دلیل در ابیات . داردزایش نگه ما پری را به عنوان ایزدبانوی باروری و

ی او چهره و مثب ،زرتشتتیا ای پیشتوان دو چهرۀ میفاوت از پری دید: چهرهراحیا مابه

ان خوزرتشیا و منفا زه هر دوگاه آشکارا با لفظ پری همراه اس ؛ همچون پری هف پس

سیم، و گاه پنهانا و بدون لفظ پری، ضوری پریر سیان تنها ح همچون مادر  ؛وار دارددر دا

چهرۀ  در این پ وهش تالش بر آن استت  تا با بررستتا ابیات شتتاهنامه،. ستتیاووش یا منی ه

 . زرتشیا، پنهانا و آشکار پری مورد بررسا قرار گیردتشیا و پسزرپیش

ری، پری پاروری، پئیریکا، پری خنثییا، موشبانو، ب، ایزداوستتیا، پری، شتتاهنامهها: كليدواژه
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 مقدمه -1

باورهای مردم و نقش مهما در  یادی در  گاه و ارزش ز جای یان  یار دور، پر گاری بستتت در روز

ده اند زه سیایش و پرسیی بوده های زهنایزدبانوهای باروری و زایش زمان پریان از. اندداشیهشهریاری 

اند زه از هرگونه توان جاذبه و شتتتده مااین ایزدبانوها، زنان جوان و زیبایا پنداشتتتیه . اندشتتتدهما

زدان، شاهان ییند اتوانسافسونگری برخوردار بوده و برای باروری و زایش با اسیفاده از زیبایا خود ما

 . ها درآمیزندخود زرده و با آن و پهلوانان را شیفی 

هایا الهه Nemephو نیز پریان یونانا  Apsarasها پریان هندی با توجه به اینکه در استتتهوره

سیار زیبا و جوان نمایان ما صورت زنانا ب سیند زه به  سیه به آب، زوهه ها ها و درخ شوند و واب

ریان یا پ. وی گا باروری و زایندگا پری را یک نقش مشتتیره هندواروپایا دانستت  وانت ما ،اندبوده

زه در میان  اند بودهورزی، از چنان نقش بااهمی  و مقدستتتا برخوردار ایزدبانوهای زایندگا و زام

سیان قبیله سازن ماد سییده  ما، گرااند بودهای به نام پریکانا زه  شده و پر شیه  )آیدنلو،  اند شده مادا

 در دوران پرستتتیش این ایزدبانوها، آیین ازدواق مقدس در میان مردم رواق داشتتتیه زه بر. (65 :1388

گر زمین و آسمان با یکدی ،این اسهوره . بر اساسآفرینش نخسیین به وجود آمده اس  اساس اسهورۀ

ای هئوس با هرا در استتهورهوند نهانا زهمانند پی ؛اند تا آفرینش جهان انجام گیردپیوند برقرار ستتاخیه

شیه اس  در چهرۀ  مادر زهنا زه پرسیش آن در های اله یونانا. همچنین وی گا سیا رواق دا غرب آ

سور س  داناهید زه با جوهر آب اردوی سیا در پیوند ا سیین ه  :1383)مزداپور،  شودده مایهای نخ

46) . 

د وشی ازلا اس ، در آغاز پسری زاده مازدبانواردویسوراناهید زه ای از ای زهن،بر اساس اسهوره

در آیین . (235 :1369، گردند )مزداپورزادگان هستتتیا پدیدار ما و از ازدواق این مادر و پستتتر هم 

شور به گونه شهر و ز سیرش گیاهان و پدید آمدن برز  در  شاه با ایزدبانو برای گ ای ازدواق مقدس، 

س  زه ن مانمادین ازدواق  سهورۀای از مونهنموده ا شاهدنا و دموزی ماااین این آیین را در ا ه توان م

اند. در این روز، مراسم گرفیهها نوروز یعنا آغاز سال را جشن ما(. سومری181: 1388زرد )فریزر، 

ا تموز ایشیر ب  زیرا در روز نخس  سال نو، اله ؛شده اس ایشیر نیز برگزار ما ازدواق شاه با الهه وی ۀ

ود شراوانا و باروری زمین را موجب ماباور بر این بوده اس  زه تکرار این پیوند فزرد و وصل  ما
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سیان. (40 :1378)الیاده،  س  زه با برگزاری آیین ،در روزگار با سان بر این باور بوده ا در  ،های وی هان

شخص، زمان سازد و ها را در زندگا خود دوباره زتواند آنهای ازلا، مابه تقلید از نمونههایا م نده 

بدین ترتیب با برگزاری آیین ازدواق مقدس . آن زمان مقدس را در گییا و زندگا خویش بازآفریند

باورانیدند �زندگا دوباره و رویش، سبز شدن و پش  سر گذاشین زمسیان مارا با در هنگام بهار، گییا 

زانا و حاصتتتلخیزی و فراخا ار افیهی، گییا زندگا دوباره ماپذیرفیهو هر بار ازدواق آیینا انجام ما

های اخالقا �های اجیماعا، دینا و جایگزینا ارزشستت . ولا به مرور زمان با دگرگوناداشتتیه اما

 . به موجودی اهریمنا و زش  دگرگون شده اس  تازه، چهرۀ پریان برخالف گذشیه

سیش خدایان دیگر به جز اهورامزدا طرد  ش ، پر به  ویان، به دیاین خدا ما و تماشده پس از زرت

ده ها به مبارزه پرداخیه شها نیز به دلیل سرش  شهوانا آناند و با پریمفهوم امروزی آن تبدیل شده

ها فعالی  داشیه و همانند شوند زه شبها گروها از نیروهای بدی ما. در این رویکرد تازه، پریاس 

ها خود را گاها نیز برای فریب انستتان اند وشتتدههای مخیلف پدیدار مابه شتتکلاند.  بودهجادوگران 

پریان، به صتتتورت  های گذشتتتی (. ولا ارزش و آیین134: 1385زال، اند )مکدادهزیبا نشتتتان ما

گذشتتت  زمان، گرد و ناخودآگاه، در یاد مردم باقا مانده و پری را دارای دو چهره نموده زه آن را با 

 . مایاندننگیز، غریب و نابخردانه مااها را شگف به آنهای وابسیه غباری از ابهام وشانده اس  و آیین

آن آشکار نیس  و پیشنهادهای  اس  زه ریش  -�pairikاوسیایا پئیریکا  پری بازماندۀ واژۀ ۀواژ

به معنا پیرامون  -pairiشتتتماری از پ وهشتتتگران آن را برگرفیه از . وجود دارد دربارۀ آن گوناگونا

زه پس از گذش  مدت زمانا، در معنا آن دگرگونا  اند معنا زرده« زننده احاطه»دانسیه و پئیریکا را 

زن بیگانه »بارتولومه آن را . (3 :1378اس  )سرزاراتا،  افیهی« افسونگر و جادوزننده»رخ داده و معنا 

دانستتیه استت  « جادوگر»رایشتتل  آن را به معنا  و (863 :م.1961)بارتولومه،  معنا زرده« و غریبه

شل ، ش 239: م.1968 )رای شماری آن را از ری «  زاییدن، به وجود آوردن»-per فعلا هندواروپایا  (. 

های بیان شتتده رود از ستتایر معنازه گمان ما اند معنا زرده« زاینده و بارور»و آن را  اند مشتتیق گرفیه

سبپئیریکا،  برای واژۀ سرزاراتا، منا شد ) سکری  . (3 :1378تر با سان سیادر برگردان  ، پئیریکا را او

در . (149 :1376)بویس،  اند برگردانده« زن شتتتیهان بزر »به معنا  -�mah�r�kșasمهارازشتتتای 

( و در فارسا امروز به صورت پری آمده 120 :1388)مکنزی،  par�gفارسا میانه به صورت پریگ 
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ه اصلش از ز پری موجودی میوهم و صاحب پر اس »زند زه . دهخدا در مورد این واژه بیان مااس 

آدما را »و همچنین « باشدبرخالف دیو زه بدزار ما ؛نیکوزار اس  شود و غالباًآتش بوده و دیده نما

ر فرهنگ د .(674 :1336)دهخدا، « خوشتتتگلا و تر و تازگا و لهاف  گاه پری گویند از بستتتیاریِ

ر جوان زیبایا درآمده و تواند به صتتورت دخیای مادینه استت  زه ماعامیان  مردم ایران نیز، پری، بوده

مشاهده  توان ماایرانیان و ادب فارسا  د. با نگاها ژرف در فرهنگ عامیان بدین وسیله مردان را بفریب

ر دشکوه پریان به عنوان ایزدبانوهای زایش و باروری، همچنان در میان مردم و زرد زه یادگار دوران پر

س ذهن ناخودآگاه جمعا آن سخا  در این. ها بازمانده ا س  تا به این پرسش پا مقاله تالش بر این ا

هایا از پریان نشتتانه توان ما شتتاهنامههای بیان شتتده در ها و حماستتهداده شتتود زه آیا در استتهوره

 خوب و بد بازیاف ؟ و یا به عبارتا پریانا با دو چهرۀ زرتشیا پیش

 اوستا در پری -2

دیوی مادینه اس    -�pairik، پئیریکااوسیاهای در سایر بخش. نیامده اس  گاهانپئیریکا در  واژۀ

موارد در زنار پری در بیشتتیر  واژۀ اوستتیادر . باشتتدما« جادوگر»به معنا  -y�tuزه دارای لقب یاتو 

 . آیددیوان و جادوان ما

ه با دیوان و جادوان و ها، هوشنگ، تهمورث، زیکاووس و زیخسرو پادشاهانا هسیند زدر یش 

هرمزدیش  زرتش  از اهورامزدا  در. (28بند  5 گردند )زامیادیش ، زردۀجنگند و پیروز ماها ما پری

آنگاه . (6ها و جادوان را به او نشتان دهد )هرمزدیشت ، بند خواهد زه راه پیروزی بر دیوها و پریما

سخ ما ش  پا سیایااهورامزدا به زرت سوی تو ما ،دهد زه چنانچه مرا ب ای » .مآی�برای یاری و پناه به 

«   ...هازرتشتتت  اگر تو را خواهش غلبه نمودن استتت  به خصتتتوم  دیوها و مردم و جادوان و پری

ش ، بند  ان و جادوگران و پری از ایزد ایریمن برای رهایا از هم  20همچنین در فرگرد . (10)هرمزدی

و ایزد . (12، بند 20شود )وندیداد، فرگرد  ماخواسیه های دروند( یاری دروند )جها -jainiهایجینا

ش ، بند اند ها را بر ماشکنان و پریمردم، دیوان و گناهکاران و پیمانمهر نیز به حمای  از  ازد )مهری

ند اشود زه از پرسیندگان پئیریکاها در شرق ایران )تورانیان( بودههمچنین از زسانا یاد ما. (34و  26

شود زه این خدایان را طرد زنند و به مبارزه با آنان ب ردازند )خورشیدیش ، خواسیه مااز مزدیسنان  و
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اس  به نبرد پرداخیه و  زه از پیروان پئیریکاها بوده -pitaonaگرشاسب با فردی به نام پییئون . (4بند 

شد. او را ما سپ زرین»ز سا زه هییا شو از خاندان دانا را و پییئون ز سیاتاق را زش  و ور ر پری ب

 گردد،اسب، به دوران هندوایرانا باز ماهای وابسیه به گرش. اسهوره(41)زامیادیش ، بند « دوس  را

شود و ازنار گذاشیه م اوسیاهای زهن و مهم بوده زه در اس آیین پرسیش پئیریکاها از آیینبر این اس

با  پيوند ااوسیهای پئیریکا در وی گاشوند. از و و پیروانشان دیویسنان معرفا ماها دیخدایان این دین

س  زه فروهر پازدینان را ماش  آیدر فروردینس . خواب و رویا از برای مقاوم  »یم سیایمده ا

کا از ی. (104، بند 24)فروردین یش ، زرده « های بدهای بد و پریهای بد و نشانهزردن ضد خواب

ای زه هبه گون اس  جادوگری، بارها به آن اشاره شده اوسیابارز پئیریکا زه در  هایت و وی گااصف

فردی زه به یاد امشاس ندان باشد همراه واژۀ پری آمده اس .  به اوسیاهای گوناگون بند از بخش 6در 

هایا و از آن جادو و پری ر هد از دیوها و  یاری خوا ند ی ماها  بد )خردادیشتتت ، ب . از دیگر (3ا

س . پری  فریبندگیپری  هایخصل  شده تا مزدیا شیه  سوی اهریمن گما س  از  سنان را از راه را

سازد.  شكل و نیز پيوند با آبپریوی گا دیگر منحرف  شدن به  س  های گوناگونپدیدار  در . ا

، بند 11زند )وندیداد، فرگرد  نهان تواند خود را در آتش، آب، زمین، چهارپا و گیاهوندیداد، پئیریکا ما

اهریمنا هسیند: پری دژیایریه  هایا زامالًشخصی  هر سه پری با سه نام همراه اس  زه اوسیادر . (9

du�y�irya-پری ، موشm��-  پری خنثییا وxn��ait�- . 
 

 پری دژیایریه -2-1

.  استتاین پئیریکا، پری بدستتالا . نام این پری ستته بار در تیشتتیریشتت  آمده استت  اوستتیادر 

du�y�iry�-  س  زه از دو بخش اصفیاdu�-  به معنا بد وy�irya-  در معنای سال تشکیل شده

س  شهاب مااز وی گا ظاهری این پری چنین به نظر . ا سیارۀ دنبالهآید زه  س سنگ و  . دار بوده ا

، ئیریکاها را براندزسا زه پ. زسا زه به پئیریکاها غلبه زند. سیاییمرایومند فرهمند را ما ۀتیشیر سیار»

 بنا. (8ند )تیشیریش ، ب« . .. دار در میان زمین و آسمان پرتاب شوندها به شکل سیارگان دنبالهوقیا آن

ا از خشتتکستتالا پردازد تدار به نبرد ماهای دنبالهشتت ، تیشتتیر با پئیریکاها یا ستتیارهتیشتتیری به گفی 

د فرهمند را رایومن تیشتتیر ستتیارۀ»شتتوند. جلوگیری زند زیرا پئیریکاهای دژیایریه مانع بارش باران ما
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سا زه به پئیریکاها غلبه زند. سیاییمما س . ز شک سا زه پئیریکاها را در هم  یریکاهایا زه آن پئ. ز

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

شب آن پری». برند ماپئیریکاها نیروی زندگانا گییا را از بین  ش هر آینه در هر روز یا هر  سالا خ ک

و از . (54)تیشیریش ، بند « شکس  مازندگانا جهان مادی را یکسره درهم  اینجا و آنجا سرزده، قوۀ

به معنا بدگفیار یاد -du�. va�ahبا صتتف   اوستتیاآید زه مردمانا زه در  ماتیشتتیریشتت  بر 51بند 

اند و با  و به دین نیازان خود وفادار مانده اند وآیینا زرتشتتیا را ن ذیرفیهند زه ناه، زستتانا بوداند شتتده

سن  سیینش یعنا پیروی از  صف  و لقب نخ در  -�huy�iryهای دیرین و باورهای زهن، پری را با 

برخالف نوآیینان زرتشیا زه پری را به بدسالا میهم  ،زیرا از نظر اینان ؛خواندند ماسالا معنای خوش

 برای». بخشد ماآورد و سود و باروری  ماودند، او ایزدی اس  زه سال نیک و محصول خوب زرده ب

 [به ویادن و برای چیر شتتدن و خصتتومیش را ]شتتکستت  د [او را]آن پری و  مقاوم  زردن ضتتدّ

، بند )تیشیریش « نامند ماآورنده زبان، سال نیک[ خشکسالا زه مردمان هرزهپری]برگردانیدن به آن 

آورده و برای آنان زه او را ستتتالا و نیکبخیا به همراه ماین پری گویا برای باورمندانش خوشا. (51

 . بدسالا و شوربخیا به همراه داشیه اس  ،پرسییدندنما
 

 پریموش  -2-2

آمده اس . شماری از پ وهشگران به دلیل در زنار هم  8بند  16 ینام این پری تنها در یسنا اوسیادر 

: 1380اند )پورداوود،  پری را پری حرص و طمع پنداشتتیهپری در یستتنا، موشآمدن نام دیو آز و موش

ستتتیاییم از برای ایستتتیادگا زردن )در برابر( آز شتتتیر و چربا، آب روان، درخ  بالنده را ما(. »195

(. 8، بند  68و یسنا  8، بند 16)یسنا « ... پرییسیادن در برابر و در هم شکسین موشدیوآفریده، از برای ا

ۀ های دوربه معنا فرار زردن و گریخین اس . همچنین بر اساس نوشیه -maos پری از ریش ولا موش

  وندار استتت  زه برای جلوگیری از گناه زردن به گردای دنبالهنام ستتتیاره m�� par�gپری میانه، موش

س .  شده ا سیه  شید ب سیارگان آمدند. پری دنبگوزهر و نیز موش»خور شید و ماه و  ضدّ[ خور دار ]

پیمانگا به گردون  خویش بس  زه تا گناه زردن زم تواند. ]زیرا[ اگر هرزه پری را به همخورشید موش

تواند پری  نماپری (. بنابراین موش50، بند 6، بخش بندهش« )شتتتود، تا باز گرفین، بس بدی بخشتتتد
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ه گردون  حیماً باید ب بندهشحرص و طمع باشد زیرا بنا بر ریش  واژه، وی گا گریزپایا دارد و  براساس 

زه شاید  دار اس ای دنبالهپری هم همانند پری دژیایریه سیارهخورشید بسیه شده باشد. در نییجه موش

 ری ضدّ اخالق شده اس . همانند دژیایریه پری خشکسالا بوده ولا بعدتر تبدیل به پ
 

 پری خنثئيتی -2-3

باسیانا  بسیار زهن و اد یاد شده اس . خنثئییا، یک واژۀتنها دو بار در وندید اوسیااز این پری، در 

ولا . (533 م. :1961بارتولومه ایرانا نبوده و معنا آن آشتتکار نیستت  )بارتولومه،  استت  زه به گفی 

 گرشاسب و پری پیوند بین. به معنا وسوسه زردن در پیوند دانس  -��xna توان آن را با ریش  ما

سانه ش  باز ماخنثئییا به اف شمنا رود همین پیوند با پری، دگردد. گمان ماهای تورانا پیش از زرت

وندیداد،   بر اساس گفی . (335 :1383پسین دین زرتشیا را با گرشاسب موجب شده اس  )نیبر ، 

سب را ما پری خنثئییا با قلمرو شا شین آتش به داژی دهازه پیوند دارد و گر سبب ز س  فریبد و 

هفیمین زشتتوری زه من اهورامزدا بیافریدم وئیکرته ». شتتودشتتاستتب و در برزخ قرار گرفین او ماگر

س ، بیافرید سب پیو شا )وندیداد،  «)زابل( بود زه در آنجا اهریمن بدزنش، خنثئییا پری را زه به گر

ف  گ با بانگا رسا»پردازد:  مازرتش  به مبارزه با این پری  ،در جای دیگر وندیداد. (10، بند 1فرگرد 

فریده آمینو، زنم آفرینش مخلوق دیوداده را، زنم نسوش دیونگرهدانش، ای امینو را: ای بدزرتش  انگره

سوی  سه، از  شیانس پیروزگر از آب زیان سو شود  شرق، از مرا، زنم پری خنثئییا را، تا وقیا زه زاده 

بنابراین در وندیداد به وی گا فریبندگا پری . (5، بند 19)وندیداد، فرگرد « های شتتترقاستتترزمین

به اور ب ترِزهن اندیشتت رستتد زه این پری دن او اشتتاره شتتده استت  و به نظر ماخنثئییا و اهریمنا بو

 . زندایزدبانوی باروری را منعکس ما

 ميانه فارسی هاینوشته در پری -3

شیهدر  سا میانهنو شدن: پری ما، وی گاهای فار  د چهرۀتوانهای پری عبارتند از: الف( پیکرینه 

ب زند و پیوند نزدیک با آآب و بیشتته: پری در بیشتته زندگا ماب( پیوند با . خود را دگرگون ستتازد

 شتتتماردر د( اهریمنا بودن: پری . پردازد: پری با جادوگری به ویرانا گییا مایق( جادوگر. دارد

 اس  زه تالش در نابودی هسیا دارد:دیوان و یاران اهریمن 
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او با دروق مینوی، سییز  ...برزی سوه نیز در آسمان اس ، آن فرّه زه جایش در آتش بهرام اس »

س  زه از  سوخین پری پیکرانا ا شکاری او، زدن و  شش مادیبرآیند و  دریازند و خوی ند و دار پو

آفریدگان را تباه زنند و زدن و سوخین و  جادوگری،گا، دشمنا ورزند و با روشنان را با گند و آلود

ساً سا سبا شکس  دادن جادو و پری و ا شب و یار بودنپا سروش پرهیزگ نا زردن خفیگان در  ار با 

 . (83، بند 3، بخشهای زادس رمگزیده« )اس 

سهور شه ۀدر ا شین گاو مرزنما، به بی سری  برای بازیافین توانایا در ز زه جایگاه  ایزیکاووس، 

با راهنمایا . دهدمرزنما، آرامش خود را از دستتت  ما رود و پس از زشتتتین گاوپریان استتت ، ما

وسط در آنجاس  و ت پيكرپری سگما رود زه  ایبيشهزیکاووس، برای رهایا از این ناآسودگا، به 

شیه مااین پری  س رمگزیدهشود )ز سان را هم پری ایجاد . (4، بخشهای زاد سیان ملکو همچنین زم

سیج چون هزارۀ»زند:  ما سد، ملکوس  سر ر شیدر به  ش ، از تخم او توربرادروش، زه مر   سر

سد ش  بود، به پیدایا ر سهمگین كامگیجادودینی و پریبه . زرت سان خو بارانی،  انند، را زه ملکو

زابل به دیوپرستتیا و ، ستتام یا گرشتتاستتب در بندهش به گفی. (219، بند 18، بخش بندهش« )ستتازد

سای سرزمین]سایه بهیرین زابل بد»پردازد.  مازامگا پری س .  سیان ا شد زه زابل  رخیاند [ آفریده 

س . او را پییارۀ سیا را . بیش آمد كامگیپری آنجا به تن بد ا شان نیز زرد، ای ماسام  [زه]آن دیوپر

شاده رفین خواند ما شد زه گ شیه(207، بند 16، بخش بندهش« )زنند، با های به زبان . در یکا از نو

های ایزد تیشیر و همکاران او این اس  آمده اس  زه یکا از خویشکاری 29وا. فارسا میانه به نام م

نجغر( گر )استت آنان اپوش دیو و ستت وز ۀزه ستترزرد ˚، دیوان و جادوان و پریان پتيارگان بارانبا »زه: 

زیرا دیوان . (357 :1378)مزداپور، « جنگیدن ]و آنان را[ از پییارگا باران بازداشین ]اس [ -دروق]اند[

]به  ،پتياره باران»پرازنند:  مازا را برندۀ باران هستتتیند و ابر بارانجان و به وی ه پریان، ازبینو درو

ان نابودگر، مرده خستتیس ]و جادوان و پری همراها[ با اپوش و ستت وزگر، بستتیاری دیگر از دیوان و

 . (358 :1378)مزداپور، « شیر بدچشم، و داور دروغزن]اند[ به هنگام نگریسین به ابرزن[ با

 دینکردنجم در زیاب پ. زنندگان با پریان هسیندزد سروش، تهمورث و آتش از مقابلهایزد تیشیر، ای

ها و بدزاران، در هنگام زایش زرتشتت  ها، زرپنیه جادوگران، پریان، ستتیمگران، زوشتتود ز مابیان 
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بر این اساس بیان . (3، بند 2، فصل 5دینکردتالش در نابودی او داشیند ولا در این زار ناتوان هسیند )

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

، تهمورث، دیو، مردم دینکردزیاب هفیم   بنابه گفی. (12، بند 12فصل  ،شایس  ناشایس روشن زرد )

ونند و  . همچنین سیارۀ(207 :1386پرسیا را برافکند )بهار، بد، جادو و پری را درهم شکس  و ب 

 اند هف  اورنگ زه از همکاران ایزد تیشیر هسیند در گذرها و درهای البرز و دوزخ گمارده شده ۀسیار

 . (21-12، بند 48، پرسش مینوی خردپریان و دروجان و جادوگران را بازدارند ) تا دیوان و

 شتت  هادخ ،ی، در ستتروشاوستتیاگردد: در  مابدین گونه بیان نیز مبارزه و نبرد با پری  یها راه

عای اهونور، زال جادوان و پری  امد یان،  ها، دروغ پرستتت قدس در برابر دیو شتتتود  مامعرفا  ها م

شتتود زه زرتشتت  به اهریمن  مامیانه بیان  ۀدور یها ( و در نوشتتیه6هادخ ، بند شتت  ی)ستتروش

زنم تو را و زالبد شما دیوان و دروجان و جادوگران  مازنم و سرنگون  ماشکنم، نابود  ما»گوید:  ما

رسش ، پمینوی خرد« )و پریان را با هوم و برسم و با دین راسیا به زه آفریدگار اورمزد به من آموخ 

ش  از نیرنگ. (28، بند 56 س  زه زرت شده ا سیج ]و »دین  یها نیز بیان  س وخین ]و راندن[  برای 

 گرف  مازمک « توان زردنزامه )پری( را بافین بر دیو، و جادو و ]مردم[ پریخهر[ و چیرگا یا

 . (421 :1378)مزداپور، 

 اسالمی دوران یها نوشته در پری -4

ود ش ای دیگر معرفا ماهای عامیانه، پری به گونه و ادب فارسا پس از اسالم و داسیان شاهنامهدر 

سیاو همانند  شیه او س : هم چهرۀ های دورۀ میانه، بوده و نو س ، بلکه دارای دو چهره ا ای اهریمنا نی

اها ود و گش زرتشیا و مقدس زه به صورت زیباروی نیکویا زه حیا دارای فرّه اس  نمایان ماپیش

سانا به مردم در برابر اهریمن قرار ما سودر سرزاراتا،  با یاری و  ( و با باروری و زایش 1: 1378گیرد )

زرتشتتیا و رباید و به رامش و آواز وابستتیه استت ؛ و هم چهرۀ پس پیوند داشتتیه و گاها نوزادان را ما

آمیخیه و ستترانجامِ این پیوند،  اها در ماهریمنا زه پهلوانان و شتتاهان را فریب داده و بدین وستتیله با آن

غیر ایرانا برتری جنس  یها پری وی گا یها (. در داستیان6آوارگا و مر  و گزند بوده است  )همان: 

سا آزاد و آیین سیش اله  باروری دیده ما زن، روابط جن (. از جمله 173: 1383شود )مزداپور،  های پر
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سیان سیدا سالم، ما توان به دا شمه پری )هینلز، های پریان پس از ا سیان ملک 167: 1385ان چ ( و دا

های هزار و یک شب و ازدواق شاهزادۀ جوان با دخیر شاه پریان  شهرمان و فرزندش قمرالزمان در افسانه

 توان چنین برشمرد: پری را در این دوره ما یها اشاره زرد. وی گا
 

 جادوگری -4-1

 است  و برخا از پ وهشتگران، واژۀ، جادوگر اوستیاهمانگونه زه مشتاهده شتد، لقب پئیریکا در 

با اسیفاده  شود زه پریان مافارسا میانه نیز بیان  یها در نوشیهاند.  پئیریکا را به زن جادوگر معنا زرده

سازی آفریدگان دارند ) س رم گزیدهاز جادو، تالش در نابود شیه. (83، بند 3، بخشهای زاد  یها در نو

در . ها پنهان شتتودهد از دیدتوان مادوران استتالما، پری دارای قدرت جادوگری استت  و بدین گونه 

 اس : مبارزه با جادوگر های راه رسیم در هف  خوان، یکا از سخیا نیز شاهنامه

ید بد چو رستتتیم رستتت جادوان   خور 

جادوی ریمن  ستتتت ا ندانستتت  زو 

 

  ...از آواز او دیتتو شتتتتد نتتاپتتدیتتد 

به  یه  نگنهف ندر اهریمن ر  ستتتت ا ا

 (153: 1384)فردوسا،                     

 به یکدیگربه بانوی برای رستتیدن این دو جوان رودابه، زنیززان رودابههمچنین در داستتیان زال و 

 :گویندخویش چنین ما

 اگتتر جتتادویتتا بتتایتتد آمتتوختتیتتن

 بتت تتریتتم بتتا متترغ و جتتادو شتتتتویتتم

 متتگتتر شتتتتاه را نتتزد متتاه آوریتتم

 

ند و فستتتونه ب   دوخین ها چشتتتم ب

یم هو شتتتو یم و در چتتاره آ ی  ب و

 بتته نتتزدیتتک او پتتایتتگتتاه آوریتتم

 (78 همان:)                                  

 در داسیان بی ن و منی ه، پس از پایان جشن در بهار:

 متترا نتتاگتتهتتان در عتتمتتاری نشتتتتانتتد

 پری با گمتتان بختت  برگشتتتیتته بود
 

 ن خوب چهره فستتتونا بخوانتتدآ بر 

 جتتادوی آزمتتودزتته بتتر متتن هتتمتتا 

 (461 همان:)                                 

 س :هف  خوان اسفندیار نیز مبارزه با زن جادو یها و در نهای  یکا از خوان
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با یا  ین و زشتتتت پرآژنتتگ رو ی  آ
 

 نوشتتتت  هتتا بتتدان تیرگا جتتادویا 

 (720 همان:)                                

 پيكرینه شدن -4-2

ساخین چهره و ظاهر توانایا آن های پریان، وی گاکا دیگر از ی س . ها در دگرگون  ر دخویش ا

سیان سال یها دا شکاری  نیز مادوره ا سم جانور  سیادن پیکا در ج شق، از فر پریان برای انگیخین ع

مانند آهو و گوزن و باز شتتتکاری و هدای  پهلوان به جایا زه در آن نقشتتتا از زن و یا خبری از او 

س ، بهره ما سیم، زن جادو شاهنامهدر . برنده شده و ب نیز در هف  خوان ر شنیدن آواز او پنهان  ا 

 سازد: مانگاری زیباروی دگرگون زش  خود را به  چهرۀ

ید بد چو رستتتیم رستتت جادوان   خور 

بهتتاره بیتتاراستتتت  رخ را بتت  ستتتتان 
 

  ...از آواز او دیتتو شتتتتد نتتاپتتدیتتد 

 وگتتر چتتنتتد زیتتبتتا نتتبتتودش نتتگتتار

 (153 همان:)                                 

شدن به دس   از اسیرخود را دگرگون ساخیه و پس  ۀخوان اسفندیار نیز چهرزن جادو در هف 

 . سازد ماحقیقا خود را آشکار  اسفندیار سیمای

 زن جتتتادو آواز استتتتتفتتتنتتتدیتتتار

 

ید شتتتد چون گل  ند چو بشتتتن هارا  ر ب

 (720 همان:)                                

تبتتاه یری  پ گنتتده  یر شتتتتد  ج ن  بتته ز
 

 ستتتر و موی چون برف و رنگا ستتتیاه 

 (721 همان:)                                 

 سرسبز یها پيوند با آب و ناحيه -4-3

 ها ه، چاهسارها، بیشها زه جایگاه پریان در زنار چشمه اند بودهی بسیار دور بر این باور ها از گذشیه

س  ها و جنگل توان یاف  زه پریان، ایزدبانوی زایش و زهن ما روزگاراندلیل این پیوند را در . بوده ا

ی تازگا بخش و رویاننده و ستترستتبزی گیاهان و رستتین در پیوند نزدیک ها باروری بودند و با آب

مشاهده  ااوسیگونه زه در شوند، همان ماولا پس از اینکه پریان به موجوداتا اهریمنا تبدیل اند.  بوده

اران اهریمنا زه از ریزش ب یها شتتد، در برابر ایزد تیشتتیر زه ایزد باران استت ، قرار گرفیه و به آفریده
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شیر با پریان ب. دهند ماشوند، تغییر چهره  ماجلوگیری زرده و باعث خشکسالا  رای این نبرد ایزد تی

شیه سا میانه نیز تکرار  یها بارش باران، در نو شود و پریان به عنوان بازدارندگان باران معرفا  مافار

 دورۀ یها امروزه و در نوشیه. (21-12، بند 48ش ، پرسمینوی خردو  357 :1378شوند )مزداپور،  ما

نشتتان داده  ها و بیشتته ها و رودخانه ها استتالما، این پیوند، به صتتورت جایگاه پری در زنار چشتتمه

شود زه زال برای گردش به زنار رودخانه و ر داسیان زال و رودابه مشاهده ما، دشاهنامهدر . شود ما

 :شود مارو هبا رودابه روب رود و در آنجاای در زابل مابیشه

 متته فتتروردیتتن و ستتتتر ستتتتال بتتود

 

 لتتب رود لشتتتتکتترگتته زال بتتود 

 (78 :1384)فردوسا،                      

شه و آب روان و چشمه، جایگاها ما سفر خود در زنار بی سیم در  بیند زه در در خوان چهارم، ر

تا اینکه زن جادو برای فریب رسیم، خود را . ی گوناگون گسیرده شده اس ها ای از خوراهجا سفرهآن

 . نمایاند مابه او 

 درختت  و گتتیتتا دیتتد و آب روان

ید مه د تذروان یکا چشتتت  چو چشتتتم 

 

 چتنتتانتچتون بتود جتتای مترد جتوان 

بری ین  پرا کا جتتام زر بیتتد و   ن

 (153 همان:)                                 

پس . زندرود و گوران بسیاری را مشاهده مادر داسیان رسیم و تهمینه، روزی رسیم به نخچیر ما

 :سازدپردازد و رخش را در مرغزار برای چرا رها مااز شکار شماری، به اسیراح  ما

 بتتختتفتت  و بتترآستتتتود از روزگتتار

ف  و هشتتت  زان تنا ه  ستتتواران تر

 کتتا استتتتپ دیتتدنتتد در متترغتتزاریتت

 

غزار  مر خش در  چران ر  چمتتان و 

گذشتتت آ بر گه بر  ن دشتتت  نخچیر

 لتتب جتتویتتبتتار بتتگشتتتتیتتنتتد گتترد

 (186 همان:)                                

وند. رو توس برای شکار به نخچیرگاه ما شود زه روزی گیو مادر داسیان مادر سیاوش نیز بیان 

 رسند:ای نزدیک مرز توران مادر هنگام شکار به بیشه
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یشی پ بیشتتتته   ر آمتتد زدورانتتد کا 

هر دو ستتتوارآ بر ینتتد  ف بیشتتتته ر  ن 
 

 ک متترز ستتتتواران تتتوربتته نتتزدیتت 

 بتتگشتتتتیتتنتتد بتتر گتترد آن متترغتتزار

 (216 همان:)                                 

سرزمین ارمانیان در نزدیکا مرز تورانیان و  در ماجرای بی ن و منی ه، روزی زیخسرو برای آبادانا 

س شین گرازهای ب سوی زردند، بی ن و بهیاری زه در آنجا ویرانا ایجاد ماز  همراه او گرگین را به آن 

سیدما شد، گرگین به او مارازها را ماپس از اینکه بی ن همگا گ. فر ش  به زگوید زه پیش از باز گ

 رویم زه:جشنگاها در مرز توران ما

 هتتمتته بتتیشتتتته و بتتاغ و آب روان

 زمتیتن پترنتیتتان و هتوا مشتتتتکتتبتتوی

 چهره بینا همتته دشتتتت  و زوهپری
 

 یتتکتتا جتتایتتگتته از در پتتهتتلتتوان 

  ...ستتت  گویا مگر آب جویا گالب

 زهر ستتتو نشتتتستتتیه به شتتتادی گروه

 (457 همان:)                                 

شهسفندیار نیز در هنگام گذر از هف ا سب پیاده ماای ماخوان خود به بی سد. از ا ار شود و زنر

 . زنددن مابور به دس  گرفیه و شروع به سرونشیند و تنآب ما چشم 

ید همچون بهشتتتت اا بیشتتتتهیک  ی د

 و آفتتیتتابا رانتتد نتتدیتتد از درختت 

 

ند تو گفیا ستتت هر  له زشتتت ا را  و ال

 ی چون گالباه هر جای بر چشتتتمهب

 (720 همان:)                                

در داستتیان زاووس و ستتودابه توصتتیف رامشتتگر دیو از مازندران و بهار همیشتتگا آن وصتتف 

شقانه به خود  س  زه در آن زنا عالیقدر مردی بیگانه را عا زه  رسد مابه نظر . خواند ماجشنگاها ا

اسارت زاووس در دیار بیگانه و نجات او به دس  رسیم یک بار و در دیاری اتفاق افیاده باشد زه در 

و  االخبارزینبرخا از منابع مانند . زیستتتیه استتت  ماآن شتتتاه زنا نیرومند و افستتتونگر و مردباره 

دو داستتتیان ستتتفر زاووس به مازندران و رزم هاماوران را باهم یک جا  اخبارالهولو  الذهبمروق

فیق زرد، داستتیان استتارت زاووس در مازندران را با داستتیان هاماوران تل اند. هرگاه بیوان مقدم  آورده

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

س  شاید بیوانخواند، صورت دیگری از پیام زن برای جلب توجه و به خود خواندن مرد ا  . بنابراین 
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شقانه را پدید آورد گف  گویندۀ سیان عا سودابه دا سیایش از زیبایا  سا زه با  شنا س نا زمانا در  ه ا

س  )مزداپور، تر مأزهن یها روای  شقانه از طرف زن به مرد مورد محب  بوده ا سانیدن پیام عا  مور ر

1383: 179) . 
 

 پيوند با خواب و رویا -4-4

 ون، زابوس، رویا و به عبارتاپری، پیوند او با جن یها بستتیار دور یکا از وی گا یها از گذشتتیه

برای فریبندگا و ایجاد  ها ، گاها پریها در داستتیان. (19 :1378)ستترزاراتا، زدگا بوده استت  پری

در . افیددیدار، مرد به دام عشتتتق و جنون ماگردند و در این ؤیا و خواب پدیدار ماعشتتتق، در ر

رخش  د ومینه، رسیم پس از شکار شماری گور به اسیراح  ما پرداز، در داسیان رسیم و تهشاهنامه

یابد پس به خیزد رخش را نماازد. زمانا زه رستتیم از خواب برماستتبرای چرا رها ماار را در مرغز

را به  اوه و آمد رسیمشاه و بزرگان شهر به پیشواز . بیابد اورود بلکه نشانا از سوی شهر سمنگان ما

م رسیهنگام زمانا زه شب. در زاخ بماند زه تا زمان پیدا شدن رخش خواهندما ویو از  برندمازاخ 

 . آید ماتهمینه نزد او  ،در خواب اس 

سیاب گزارش ما سیان بی ن و منی ه، پس از پایان جشن به افرا ه فردی منی  رسد زه دخیرشدر دا

زد دهد تا بی ن را دسیگیر زرده و به نبرگزیده اس . افراسیاب فرمان ما ایرانا را به عنوان جف  خود

 د چنین روی داده اس :گویی بیاورند. بی ن به شاه توران ماو

یم بتته خواب یکا ستتترو رف  بتته زیر 

 پتتری دربتتیتتامتتد بتتگستتتتیتتردپتتر

 

 زتته تتتا ستتتتایتته دارد متترا زآفتتیتتاب 

  ...ر آورد ختتفتتیتته بتته بتترانتتد متترا

 (461 :1384)فردوسا،                     

 دلدادگی و باروری -4-5

بازد و آنان را به دام مای دیگر پری این استتت  زه خود دل به مردان ها از وی گا ها در داستتتیان

 وسیاادر  ،همچنان زه بیان شد. آید ها درماپیوند با آن بهرباید و با افسون زردن مردان، ازد و مااند ما

شیه سب در دام پری  یها و نو شا سا میانه نیز گر د بازد و به همین دلیل مور ماافید و دل به او  مافار

شم قرار  شاهده  شاهنامهدر . گیرد ماخ های  زه از اطرافیان خود وی گا ماشود زه زال هنگا مانیز م
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 روی نتتادیتتده شتتتتنتتود، دل و دیتتن ختتود را بتته متتاه متتادختتیتتر متتهتتراب را  نتتیتتک رودابتته

 بازد:ما

 بتتاره دیتتوانتته گشتتتت دل زال یتتک

 

 خرد دور شتتتد عشتتتق فرزانه گشتتت  

 (76 همان:)                                   

بندد و ، دل به او ماشتتنودهای زال را ما و پهلوانا ها رودابه زمانا زه شتتایستتیگااز ستتوی دیگر 

ای برای دلدادگا خود بیابد و از زنیزان خود برای ای زه امکان دارد چارهزند به هر گونهتالش ما

 . خواهدحل این مشکل یاری ما

شب  سیم و تهمینه نیز  سیان ر سیم در خواب در دا س  تهمینه نزد او آمده و اهنگام زمانا زه ر

 گوید:چنین ما

ین داستتتیتتان نیتتدم ز هتتا چو ا  تو شتتت

 م زتنتون گتر بتختواهتا مترایت راو تت

نکتت کا آ ین گشتتتیتته هی ن چ تو   امبر 

 و دیتتگتتر زتته از تتتو متتگتتر زتتردگتتار

به مردی و زور باشتتتتد   مگر چون تو 

 

 تو بستتتا لتتب بتته دنتتدان گزیتتدم ز 

جز ینتتد  ب مراا ن ها  مرغ و متتا  ین 

 امبتتهتتر هتتوا زشتتتتیتته ختترد را ز

 ر زتتنتتارانتتد  نشتتتتانتتد یتتکتتا پتتورم

هره زیوان و هور ب  ستتت هرش دهتتد 

 (187 همان:)                                 

سیاوش، هنگاما ز سیان  گیرد، باال ما چهرۀ زیبارخه زشمکش بین طوس و گیو بر سر پریدر دا

 . روندبرای داوری نزد زیکاووس ما

 چتتو زتتاووس روی زتتنتتیتتزه بتتدیتتد

بد ه به ف  شتتتاهر دو ستتت ه  چنین گ

 ستتتت ا ستتتت  اگر آهوی دلبرا گوزن

 

 بخنتتدیتتد و لتتب را بتته دنتتدان گزیتتد 

ما رنج راه تاه شتتتد بر شتتت   ...زه زو

 ستتتت ا شتتتکتتاری چنین از در مهیر

 (216 همان:)                                 

ن ترتیب یگوید زه چنین دخیری باید در شبسیان شاه جای گیرد. بدپس زیکاووس به آن دو پهلوان ما

 گذارند. شود و نام او را سیاوش ماانده روزگاری زودزا همچو پری از او زاده ما پس از گذش 

 دهد:دن بی ن مهر او را در دل خویش جای ماو همچنین منی ه با دی 
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لیتتان من ستتتتا غزار ا رانتتد  زتته  مر  ین 

 بتتدیتتن بتتزمتتگتته بتتر نتتدیتتدیتتم زتتس
 

به   ر نوبهتاره هما جشتتتن ستتتتازم 

 آزاده بتتستتترا دیتتدم ای ستتتترو 

 (458 همان:)                                 

اغوای پری زه در داستتیان منی ه ذزر شتتده میعاقب آن استت  زه گرگین میالد، بی ن را به حیله به 

ر داسیان تد مکمل یکدیگر و دو تکه از صورت زهنتوان مافریب نگاه منی ه زشانیده بود. این دو جش

ویش را از خ پریانه، ارادۀثیر جاذبه و فریب ار با زنا عشق ورزیده و به تأاخییباشد زه در آن پهلوان با

 . (185 :1383دس  داده اس  )مزداپور، 

 هره، تالش در فریب اسفندیار دارد:خوان اسفندیار، زن جادوگر با تغییر چدر هف 

بری بتته دام ه  گفتت  زتتامتتد  ین  ن  چ
 

 ابتتا چتتامتته و رود و پتتر زتترده جتتام 

 (720 :1384)فردوسا،                     

سودابه زه عاشق زاووس بود خود را بر او عرضه داش  و قول داد زه اگر ، االخبارزینبه روای  

 . (184 :1383پذیرفیه شود به شاه زمک زند )مزداپور، 
 

 جوانی و زیبایی -4-6

جوان زیبایا درآمده و مردان را تواند به صتتتورت دخیر در فرهنگ عامیان  مردم ایران، پری ما

 :1336)دهخدا،  استت پری، انستتان بستتیار زیباروی و جوان  یها ای زه یکا از معنابه گونه. بفریبد

 شود: ما، رودابه چنین به تصویر زشیده شاهنامهدر . (674

 ستتتت ا او یتتکتتا دختتیتتر ۀپتتس پتترد

 ستتتر تتتا بتته پتتایش بتته زردار عتتاق ز

یه تاستتتر آراستتت  بهشتتتیا ستتت  ستتتر
 

 ستت ا ترخورشتتید روشتتن ززه رویش  

ساق  ..  .به رخ چون بهش  و به باال چو 

خواستتتتیتته مش و  یش و را  پر آرا

 (75 :1384)فردوسا،                      

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

 :سازد ما
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بهتتاره بیتتاراستتتت  رخ را بتت  ستتتتان 
 

 نتتبتتودش نتتگتتاروگتتر چتتنتتد زیتتبتتا  

 (153 همان:)                                

 زند: مافردوسا زیبایا تهمینه را چنین توصیف 

 رویانتتدر یتتکتتا متتاه  پتتس پتترده

منتتد ز گیستتتو  زمتتان و دو  برو   دو ا

 روانتتش ختترد بتتود و تتتن جتتان پتتاه
 

 چو خورشتتتید تابان پر از رنگ و بوی 

 بتته بتتاال بتته زتتردار ستتتترو بتتلتتنتتد

هره نتتدارد زختتاه ب یا زتته  ف گ  تو 

 (187 همان:)                                 

 رسند و در آنجا: ماای در توران در داسیان سیاوش، طوس و گیو به بیشه

خوب کا  ی بیشتتتته  ینتتدبتته  ف  رخ یتتا

 بتته دیتتدار او در زمتتانتته نتتبتتود
 

 پر از خنتتده لتتب هر دو بشتتتیتتافینتتد 

 ختتوبتتا بتتهتتانتته نتتبتتود و بتتر زا بتتر

 (216 همان:)                                 

 شود: ماو نیز زیبایا منی ه چنین بیان 

 متتنتتیتت ه زتتجتتا دختت  افتتراستتتتیتتاب

 رویهتتمتته دختت  تتتوران پتتوشتتتتیتتده

مه چشتتتم خواب گل ه مه رخ پر از   ه
 

فیتتاب  چون آ زنتتد بتتاغ   درفشتتتتان 

مه مشتتتتک باال ه مه ستتترو   مویه

 بتته بوی گالب  ماهمتته لتتب پر از 

 (457 همان:)                                 

فندیار نیز، زن جادوگر تغییر چهره داده و خود را برای فریب استتفندیار زیبا خوان استتو در هف 

 . سازد ما

 زن جتتتادو آواز استتتتتفتتتنتتتدیتتتار

 رویستتتان یکا تره شتتتد خوبه ب

 

  ...ر بهاراند  چو بشتتتنید شتتتد چون گل 

بای چینا رخ از مشتتتک موی  چو دی

 (720 همان:)                                 

 شود: ماسودابه برای زیکاووس چنین توصیف  شاهنامهدر 

 ستتتت ا زتته از ستتترو بتتاالش زیبتتاتر

منتتد ز گیستتتو  لنتتد و بتته  ب  بتته بتتاال 

 ستت ا مشتتک ستتیه بر ستترش افستتر ز 

 زبتتانش چو خنجر لبتتانش چو قنتتد
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یا نگتتاربهشتتت پر  ستتتت  آراستتتیتته 
 

هار به خرم ب بان  تا ید   چو خورشتتت

 (169 همان:)                                 

 یريگجهينت -5

زه بعدها به دلیل  اند بودهبستتتیار زهن، همان ایزدبانوهای باروری و زایش  یها پریان در دوران

 اهریمنا یها اخالقا نوین، طرد شده و به بوده یها اجیماعا، دینا و جایگزینا ارزش یها دگرگونا

ناخودآگاه جمعا ولا در ذهن . شتتوند ماستتازی آفریدگان و گییا دارند، دگرگون زه تالش در ویران

سان سیایش ایزدبانوهایها ان س . به گونه ، همچنان یادگاری از آن روزگار  ه ای زباروری باقا مانده ا

اس . هر دو با هم  نیک و بد یها دارای وی گا عامیان  مردم ایران، پری یها در ادب فارسا و داسیان

ه ز یاها وی گا توان مانیز  اهنامهشبیان شده در  یها و حماسه ها اسهوره یها در برخا از شخصی 

شناخیه توسط آن شاهده زرد ماها پریان باز  سهوره. شوند، م سیم و تهمینه،  یها در ا زال و رودابه، ر

و  ر به ایزدبانوی باروری زهنبازمانده از باو یها بی ن و منی ه، زیکاووس و مادر سیاوش، آشکارا نشانه

سفندیار نمایندۀ چهرۀهف شود و زن جادوگر  مانیک پری دیده  چهرۀ منفا پری در  خوان رسیم و ا

س  شاهنامه شاهده  شاهنامهپری زه در  یها وی گا. ه شدن،  مام شامل جادوگری، پیکرینه  شود 

ستترستتبز، دلدادگا و باروری  یها زیبایا و جوانا، پیوند داشتتین با خواب و رویا، و آب و ستترزمین

بخیا وربخیا و شباط با پری هم دو جنبه دارد: نیکارت ،ل باور دوگانه به پریو در نهای ، به دلی اس 

س . ایا دس  یافین به شاها و یا رسیدن به بدبخیا  ،و سرانجام فردی زه در پیوند با پری قرار گیرد

های ،آنان یا زاهنهشتتتدند ماایزدبانوهای باروری و زایش پرستتتییده و نیایش در مقام در دورانا زه 

و در آغاز هر ستتال برای خود  اند زردهای بر مردمان فرمانروایا ماهمانند ملکه انروای معابدشتتانفرم

سری بر  سر ملکه  ماهم س  مرد جوانا زه در آینده هم شین به د سر پی سال هم گزیدند زه در پایان 

شیه  شد ز س  ماخواهد  شانه. شده ا سیانن سیه به پری یها هایا از این آیین را همچنان در دا  ها واب

ابد ی ماار بوهاند  پری شده اس  سرانجاما ها ایزد و یا پهلوانا زه شیفی  در این داسیان. توان یاف ما

شیگا و گاه مر  دچار  سرگ سال عزاداری شود و در مرگ ماو به گزند و  همچنین . زنندماش هر 
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سیان سوای مادر به فرزند جوان خودمایهیا با بنها دا شق ر ناه گمر  افیادن فرزند با و به دام های ع

شه در روزگاران زهن و آیین سیان زال و رودابه،  نیز شاهنامهدر . ی پئیریکا داردها در پا آن، ری در دا

ین ه و رسیم و همچنسهراب زه حاصل پیوند بین تهمین. رسد مازال پس از ازدواق به پادشاها زابل 

س سیاوش زه نییج  س یوز پیوند زیکاوس و دخیر گر ش ماسرانجاهر دو ، ا شیه و ز یه غم انگیز دا

س. شوند ما سیور بر دار زدن بی ن را ماافرا سه، از مر  رهایا یاب د دهد ولا با میانجیگری پیران وی

شیه ماشود و اخیه مااند  یابد و در چاهاما سر چاه گذا سنگا بر  شا  زیکاووس در . شودسرپو
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